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RHAGYMADRODD

Cyhoeddir y Detholiad hwn o Emynau, ar

wahân oddiwrth y Tônau, er mwyn galluogi ieu-

enctyd a'r dosbarth tlotaf yn ein Cynulleidfa-

oedd i uno yn galonog yn y rhan gerddorol o'r

addoliad dwyfol. Yr ydym yn llwyr argyhoedd-

edig fod angen am ddiwygiad trwyadl yn y dull

presenol o ddwyn yn mlaen y " Owasanaäh

Ccrddorol" yn ein mysg. Yn lle bod rhyw

ychydig bersonau yma a thraw yn ein cynull-

eidíaoedd yn arfer llyfrau Emynau, dylai pawb

fyddo yn bresenol fod yn feddianol ar y cynor-

thwy angenrheidiol hwn er eu galluogi i ddyr-

chafu eu calonau a'u lleisiau mewn mawl i Dad

y trugareddau. Dodai hyn derfyn ar yr hen

arferiad sydd wedi bod mor andwyol i'n Can-

iadaeth Grefyddol yn Nghymru yr amser a aeth



heibio, sef rhoddi yr Emynau allan iw cânu

bob yn odl. Nid oes bellach un esgusawd

dros yr aflerwch hwn, gan fod bron bawb yn

ein Cynulleidfaoedd yn alluog i ddarllen gyda

graddau digonol o rwyddineb i allu uno yn y

rhan ardderchog hon o wasanaeth y cysegr.

Y mae genym yr hyfrydwch o gydnabod yn

ddiolchgar wasanaeth y gwyr parchedig canlynol

yn adolygu yr Emynau :—Parch. R. Williams,

{Hwfà Mòn,) Llundain, mesur i, 2, ar 11;

Parch. R. Parry, (Giüalchmai^) mesur 3, 9, 13,

14, 51, 52, a 58; Parch. R. Thomas, Bangor,

mesur 4, 7, 8, 10, 21, 25, 26, a 28 ; Parch. W.

Ambrose, Porthmadoc, mesur 5 ; Parch. John

Davies, Caerdydd, mesur 6, 16, 17, 19, a 20;

Parch. Dr. Rees, Abertawe, mesur 12; Parch.

Dr. Rees, Liverpool, mesur 15, 30, 34, 35, 39,

47, 48, a 49.

Yr ydym yn ddyledus hefyd am ganiatad i

ddefnyddio nifer o
J

r Emynau a geir yn y dethol-

iad fel.y canlyn :—Parch. Dr. Rees, Liver-

pool, Rhif. 7, 42, 76, 345, 356, a 519; Parch.

R. Edwards, Wyddgrug, Rhif. 281, ac amrai

Emynau eraill na cheid ond yn ei gasgliad ef

yn unig 5 Parch. Daniel Evans, Teriglor Corris,



Rhif. 424, 523, 533; 534 ; Mr J. Çeiriog Hughes,

Rhif. 295 ; Mr W. J. Roberts, (Gwifym Cowfyd,)

40, 79, 80, 81, 484, 517, 518; Mr. R. Davies,

(Mynyddog,) 491, 555 ; Mr Isaac Clarke, Rhu-

thyn, 471, 472.

Gan hyderu y bydd y llafur hwn o'r eiddom

dan fendith Duw yn gymhorth i'w bobl i'w

folianu gyda mwy o rwyddineb a hyfrydwch, y

gorphwys.

Y Detholwyr.

RhüTHYN, Rhag. ged, 1868.





CYNWYSIAD.

MYNEGÀI DESTYNAU YR EMYNAU.

Am Dduw.
V Tad :—

Fel Creawdwr, 145, 166, 2 84.
Yn naioni Rhagluniaeth, 51, 52, 59, 166, 187.

Yn mawredd ei Gariad a'i Ras, 20, 59, 125, 174,

184, 187, 286, 320, 342, 506.

Y Mabj—
Ei Ymgnawdoliad a'i Enedigaeth, 55, 57, 255, 472,

391, 492.
Ei Ganad, 6, 46, 70, 75, 113, 147, 205, 216, 256,

277, 280, 345, 349, 352, 3S4, 395, 432, 433, 434,
467, 471, 472.

Ei ddyoddefiadau a'i farwolaeth Iawnol, iC, 21
, 32,

35, 117, 123, 173, 200, 247, 250, 267, 301, 307,

347, 377, 3S7, 2 SS , 4^7, 49°, 5°i-

Ei Adgyfodiad a'i Ddyrchanad, 42, 2SS, r/h 43S,
4S2, 508.

Ei Einolaeth, 287, 457, 466, 50S.

Fel Archoffeiriad, 113, 327, 41S.

,, Pen yr Eglwys—Ei awdtirdod a'i 1\ wodraeth,

40, 41, 72, 110, 172, 207, 337, 509.
... Bugaü, 31, 1S3, 379, 38Ó.

„ Arweinydd, 46, 67, So, S4, 146, 253, 256, 270,
33i, 367, 369, 447, 45S, 459, 470, 473.- 5'3-

,, Meddyg, 164, 230, 277, 303.

,, Noddfa, 16S, 260, 416, 442, 502, 512.



Y Mab :—
1

Ei Ffyddlondeb, 109, 350, 358, 396, 422, 473, 517.
!

Ei Gyflawnder, 47, 149, 168, 214, 215, 230, 278,

441, 453, 461, 474, 489, 496, 510.

Ei Ogoniant a'i Hawddgarwch, 43, 49, 72, 127, 154,

192, 206, 222, 223, 226, 231, 264, 330, 337, 426,

448, 457, 512.

Ei Deilyngdod fawl, 39, 64, 104, 153, 190, 207,

215, 275, 289, 320, 335, 341, 385, 438, 442, 450,

473, 478, 479-
4

Yr Ysbryd Glan :

—

Erfyniadau am—36, 77, 83, 93, 106, 130, 136, 140,

160, 198, 290, 305, 368, 370.
Addoli yn—198, 251, 253.

Y Drindod :

—

Mawl IV—30, 167, 523.

Yr Ysgrythyrau.

Yn air Duw, 62, 114, 258, 372.
Y Ddeddf a'r Efengyl, 182, 356, 403, 418.

Iachawdwriaeth.

Trwy Iawn Crist, 58, 60, 116, 162, 283, 285, 292, 307, :

328, 334, 363, 372, 378, 396> 397, 400, 4", 412,

418, 456, 464, 4S6, 502, 510, 511.

Trwy ei Waed, 5, 10, 48, 63, 100, 148, 164, 189, 281,

282, 293, 301, 321, 347, 403, 414, 415, 428, 439,

454, 488, 494, 495.
Trwyei Groes, 123, 155, 205, 232, 233, 282, 318, 397,

(

399, 416, 422, 465, 476.
Digonolrwydd yr—3, 8, 45, 69, 155, 236, 240, 301, 321,

1

322.

Cyfamod disigl, 27, 390, 423.

Y Fuchedd Gristionogol,

Ei Dechreuad :

—

Edifeirwch a Dychweliad, 24, 27, 28, 33, 63, 85, 86, i

89, 9i, 92, 95, 132, 139, 197, 202, 245, 274, 306,

309, 312, 317, 365, 408, 481.

Ffydd yn Nghrist, 3, 48, 58, 67, 69, 75, 90, 98, 181,



: Ei Deciireuad :

—

20S
;
221, 256, 322, 388, 390, 406, 440, 451, 452,

456, 462, 489, 502, 519.

Maddeuant a Chyfiawnhad, 117, 250, 286, 301, 306,

309, 317, 365, 388, 394, 437, 45°, 474, 486.

Adenedigaeth a Mabwysiad, 66, 163, 431.

Y Cristion :

—

Y Daith a'r Filwriaeth Ysbrydol, 25, 29, 44, 46, 56,

6^, 94, 112, 122, 146, 178, 180, 211, 248, 252,

253, 270, 298, 308, 310, 316, 327, 331, 349, 353,
361, 364, 371, 3S9, 393, 429, 437, 447, 455, 462,

470, 480, 485, 493, 513, 514.
Ei Ofnau a'i Amheuon, 34, 80, 82, 89, 92, 272, 313,

404, 421, 459, 498, 516.

Ei Ddymuniadau, 19, 38, 56, 71, 78, 95, 96, 105,

132, 183, 221, 228, 238, 243, 247, 256, 26Ó, 324,

353, 355, 369, 392, 419, 452.
Ei Hyder a'i Obaith, 24, 37, 8o

t 90, 98, 248, 260,

279, 312, 3S2, 436, 440, 456, 460.

Ei Gariad at Grist, 43, 55, 151, 158, 185, 203, 204,

218, 224, 232, 234, 285, 325, 354, 362, 363, 379,

431, 449.
Ei Hiraeth am y Xef, 29, 44, 265, 270, 291, 295,

299, 338, 339, 36o, 367, 374, 398, 43o, 45°, 4^9,

505.

Dyledswyddau :

—

Credu yn Nghrist, 3, 47, 75, 98, 312, 322, 3S2, 431, |

443-
I

Ymgyflwyniad iddo, 22, 70, 183, 185, 392, 448, 468.
Diwydrwydd a Dyfalbarhad, 46, 67, 179, 180, 190,

221, 234, 252, 334, 338, 346, 379, 382, 402, 493.
Mawl, 1, 7, 13, 14, 15, 65, 101, 121, 144, 159, 499,

504, 506, 514, 521, 522.

Gweddi, 23, 28, 79, 85, 86
t 91, 92, 96, 138, 139,

140, 161, 194, 197, 202, 204, 219, 220, 245, 246,

249, 251, 253, 272, 294, 303, 306, 364, 368, 369,
425, 48 1, 489, 491, 500, 502, 515.

RlIAGORFREINTIAU :

—

Santeiddhad, 106, 140, 246, 249, 272, 333, 368.
Cysur mewn Profedigaethau, 54, 61, 126, 179, 2IO,

212, 213, 237, 291, 300, 327, 346, 402, 409, 410,
411, 444, 451.



Rhagorfreintiau :

—

Dyogelwch, 31, 125, 128, 168, 201, 356.
Dedwyddwch, 2, 4, 208, 285.

Cymdeithas â Duw, 17, 74, 78, 84, 156, 268, 351,

362, 386, 406, 424, 425, 427, 429, 452, 468, 469,

475-
Gwleddoedd Sion, 16, 38, 441, 486, 487, 519.
GolwgaryNef, 76, 157, 228, 323, 332, 383, 390,

404, 410, 417, 443, 445, 458.

Teyrnas Crist.

Yr Eglwys:— 110, iii, 121.

Ei Thegwch, 138, 405.
Ei Chynydd, 163, 343, 381, 421.

Ei Hundeb, 53, III, 420.

Lle ynddi, 9, 229, 274, 302, 427, 470.
Trigfan Duw yn Sion, 366, 522.

Cymdeithas y Saint, 191, 252, 340, 386, 413.

Y Sabbath ac Addoliad.

O osodiad dwyfol, 103, 115, 124, 131, 141, 142, 175.

Addoliad Cyhoeddus, 12,87, Ir 9> 129, 135, 137, 138,

152, 160, 175, [77, 240, 269, 271, 294, 305, 313,

329, 348, 370.

Yr Ordinhadau :

—

Bedydd, 543, 544, 545.
Swper yr Arglwydd, 16, 73, 97, 99, 118, 193, 242,

297, 414.

Cyfarfodydd Pregethu :— 12, 135, 137, 143, 199,

209, 240, 271, 348, 370.

Tymhorau :

—

Boreu, 124, 150, 169, 191.

Hwyr, 170, 240, 424.

Ymadawiad :—171, 241.

Yr Efengyl.

Ei Galwad :—108, I43, 150, 209, 254, 293, 357, 375,
502.

Ei Llwyddiant :—50, 68, 107, 172, 186, 227, 235, 257,
261, 263, 273, 373, 434, 446, 483, 497, 507, 509.

Adferiad yr Iuddewon :— 28, 165, 304.



Angeu a'r Bedd.

Yn Gyffredinol :—26, 88, 134, 196, 244, 314, 316, 358,

359, 446, 484, 518.

Marwoîaeth y Saint :—120, 176, 239,549.
Cyfeülion :— 195, 371, 554, 555.

Y Byd a Ddaw.

Yr Adgyfodiad :—153, 463, 520.

Y Farn :—201, 262, 299, 311, 315, 319, 337, 338, 339,

352, 374, 436, 520, 524.
Tragwyddoldeb :—244, 552.

Y Nefoedd 1—53, 56, 105, 112, 237, 276, 376, 3S0, 430,

477-
Gorphwys yn—81, 146, 344, 417.

ACHLYSURON NEILLDUOL.

DlOLCHGARWCH AM Y CYNHAUAF I— 128, I44, 506,

525, 526, 527, 528, 529, 530, 548.

Dyddiau o Ymostyngiad :

—

Gwlybaniaeth : 531, 532,
Sychder : 533.
Amser Adfyd a Haint : 194, 534, 535.

Agoriad Addoldai : 536, 537, 538.

ürddiad gweinidogion : 539, 540, 541, 542.

Dechreu Blwyddyn : 547.

Diwedd Blwyddyn : 548.

Angladdau : 176, 195, 196, 549, 550, 551, 552, 553,
554, 555.





MYNEGAI I'R EMYNAU

'

V LLIXELL GYNTAF BOB EMYN.

A. RHIK

A raid i gystudd garw'r groes 402
Aberthwn fawl i Dduw yn llon . 52S
Aed efengyl fel y wawrddydd 446
Addolwn di ein Harglwydd da . 129
Aed y nos derfysglyd heibio 243
Agonvyd ffynon i'n glanhau 48
Agorodd Iesu'n wir 474
Agonvyd teml yr Arglwydd yn y nef 418
Ai ain fy meiau i ? 21

Ai Iesu mawr, ffrynd dynol ry 407
Ai marw raid i mi 26
Am angeu'r groes mae cânu 'n awr 60
Am fod yr Iesu'n fyw 479
Am iìrwythau hael y ílwyddyn hon 527
Am graig i adeiladu 279
Am werth yr Aberth ar y groes . I23
Angylian doent yn gyson . 2 75
Anfeidrol ydyw cariad Iùr /O
Anfeidrol Jehofa fy Mhrynwi a'm Duw . 440

feidrol Iôr, Jehofa mawr 408
Anweledig, 'nvy'n dy garu ^ ^ íOJ3
Ar aur delynau 'r nef 477
Ar íìn y dibyn du ... 220
Ar fôr tymhestlog teitliio'r wyf . So
Ar fyr fe dderfydd galar .

.. . .

b 291



RHIF.

Ar groesbren brydnawn . 495
Ar lan Iorddonen ddofn . 518
Arglwydd paid a gadael i mi 251 ;

Arglwydd arwain trwy r anialwch 253

;

Arglwydd ediych ar bererin 270 :

Arglwydd anfon dy leferydd 271
j

Arglwydd tyred â'r newyddion 265 ^

Arglwydd rhwyga'r nef a disgyn . 3 29
Arglwydd ger bron d'orseddfainc fawr 534
Amat Iesu, boed fy meddwl 232
Aros, Iesu yn y rhyfel 256
Arweinydd pererinion blin 513
Arlwyodd dwyfol ras . 519
At un a wrendy gyn y gwan 79
At orsedd gras mi af i ddweyd fy nghwyn 425
Awn at ei orsedd rasol Ef 98

B.

Bedyddier fi â'r Ysbryd Glân 140
Bedyddier ni yn fawr a mân 544
Beth dâl im' roi fy serch a mryd . 196
Beth yw'r achos fod fy Arglwydd 272
Beth yw'r udgorn glywai'n seinio 357
Beth yw'r dyrfa ddysglaer hon 505
'Ble trof fy wyneb Arglwydd cu . 132
Blwyddyn y carcharorion caeth . 126
Bíinais ar afonydd Babel . 367
Blant ffyddlon Sion dewch

• 39i
j

Boed Iesu im' o hyd 19
Boed gras ein Harglwydd Crist fel gwlith 171

|

Boed fy mywyd oll yn ddiolch 224
Boed i mi gael mwynhau . 462
Braint, braint yw cael cymdeithas gyda'r saint 413
'Bryd caf wel'd y tir dymunol 360
Bywyd y meirw, tyr'd i'n plith 160

Bydd cânu yn y nefoedd . . 276
Bydd myrdd o ryfeddodau 319

C.

Caed ffynon ar y bryn 10

Caed modd i faddeu beiau 301

Caed trefn i faddeu pechod 486
Cadben mawr ein hiachawdwriaeth 1 ^



RHIF.

Caersalem, ti ddinas îy Arglwydd 374
Cawn esgyn o'r dyrys anialwch . 376
Caned pechaduriaid mawrion 442
Caned nef a daear lawr . 454
Cenwch oll â llafar lef 506
Claf wyf a llesg bron llwfrhau 515
Clywch lu'r nef yn seinio'n un 492
Clodforwn bawb yr Arglwydd Dduw 522

Clywch lais o'r nef, cyhoeddi mae . 176
Clust-ymwrandawed pob dyn byw 108
CorTawn yn Uawen gyda pharch . 113
Corona 'n hoedfa ar hyn o bryd . *35
Cofio am farwolaeth Iesu 242
Cofia Arglwydd dy ddyweddi 353

|

Cofia f enaid cyn it dreulio 359
Creawdwr mawr y nef . 14

j
Cudd fy meiau rhag y werin 249

|

Cul yw'r ffordd sydd i mi droedio 447
Cyduned Sion lân 6
Cydganwn foliant rhwydd . , 7
Cydunwn oll yn awr 16
Cydunwn â'r angylaidd lu 39
Cydunwn bawb i foli Duw 103
Cydunwn oll i seinio mawl

5 r 4
Cyduned nef a llawr . 478
Cydlawenhawn âg uchel lef .

5 21
Cyfamod hedd, cyfamod cadam Duw 423
Cyflawnwyd y gyfraith i gyd 37*
Cyflawnder marwol glwy' 3 SS
Cyflawnder didrai sy'n Iesu o hyd 441
Cyfeillion gerais fel fy hun J 95
Cysegrwn ílacnffrwyth ddyddiau'n hoes . 191

Ch.

'Cheisiaf, Arglwydd ddim ond hyny 234
Chwilio am danat addfwyn Arglwydd . 2;8
Chw^thed yr awel deneu lem '31

D.
Dacw'r hyfryd fan caf drígo

'59
2Ó7

Dacw'r ífynon wedi ei hagor



RHIF.

Dacw gariad nefoedd wen 5IO
Daeth trwy ein Iesu glân a'i farwol glwy 412
Daeth ffrydiau melus iawn 464
Daioni Duw sydd yn ddigel 525
Dan gario'r groes yn mlaen yr awn 122

Dan dy fendith wrth ymadael 24I

Daw Israel adre'n wir . l8
Daw y dydd i'r hâd brenhinol 3?7
Daw miloedd ar ddarfod am danynt 373
Daw dydd y cân y dinasyddion sydd 409
Darfydded son am haeddiant dyn a'i ìym 422
Dedwydd fydd tragwyddol orphwys 344
Dewch chwi sy'n caru Duw 2 •

Dewch bellach rhowch y byd yn mhell . 97
Deuwch hil syrthiedig Adda 254
Deued pechaduriaid tmain 347 i

Deffro f ' enaid edrych draw 490
Derbyniwyd gynt gan Fab y dyn 545
Diolchaf fi â chalon rwydd . • 128
Digon yw dy air i'm harwain 258
Disgyn Iesu o'th gynteddau 245
Disgyn Iôr, a rhwyga 'r nefoedd . 348
Doecl fel y dêl, mi a'i cara 'o hyd 151
Doed y diluw i deyrnasu . 260
'Does destyn gwiw i'm cân 47i
Dros y bryniau tywyll niwliog 235
Duw Abra'm, molwch Ef 15
Duw er mor eang yw dy waith . 174
Duw 'r bendithion yw dy enw 240
Duw mawr ! pa beth a welaf draw 520
Duw a roes i ni eleni 53o
D'wed y gair, fy addfwyn Iesu . 333
Dwy aden colomen pe cawn 3*3
Dy babell di mor hyfryd yw 133
Dydd y farn ! ofnadwy awr 524
Dyfais fawr tragwyddol gariad 342
Dy gymhorth Arglwydd dod

- 485
Dy heddwch Iôr a gwel'd dy wedd 156
Dylynaf fy Mugail trwy f'oes 379
Dyma Geidwad i'r colledig 230
Dyma iachawdwriaeth hyfryd 236
Dyma gariad fel y moroedd 345
Üymunwn fod wrth borth y nef . 105
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RHIF.

Dyrchafer enw Iesu cu 4
Dyrchafodd o waelodion bedd 42
Dyro i ni wel'd o'r newydd 269
Dysgwyliaf o'r mynyddoedd draw 125
Dysgwyl 'r wyf ar hyd yr hirnos . 248
Dysgleiria foreu wawr . 213
Dysg im' dewi gydag Aaron 554

E.

Ein Duw roes i ni le 9
Er tynu i lawr y t o bridd 88
Er bod y tonau 'n fynych . 300
Er cauad pren y bywyd . 292
Er mor chwerw dyfroedd Mara . 493
Erioed ni chlywyd mewn un wlad 164
Eto unwaith mi ddyrchafaf 365

F.

Fe agorwyd ffordd gyfreithlon 494
;

Fe dd'wedodd anghrediniaeth 312
i
Fe gân 'tifeddion gras . 207

|

Fe welir y dyddiau, fy Arglwydd a'i gwyi 435
Fel oen arweiniwyd Ef . 465
F' enaid cred, anghoíìa 'th adfyd 443
F' enaid egwan c'od dy ben 488
Fy enaid, hed i'r lan o hyd 157
Fy enaid cwyd dy olwg fry 200
Fy enaid at dy Dduw . 221
Fy enaid Uesg sy'n llwfrhau 401
Fy enaid c'od, sefydla'th wamal fryd 429
Fy enaid i sydd .... 450
Fy ngrasol nefol Iôr 28
Fy nghalon cân mewn hwyl yn awr 154
Fy Iesu yw fy Nuw, fy Noddfa . 214
Fy Iesu yw fy Nuw, fy Mrawd . 473
Fy Mugail yw Duw 'r nef 3i
Fy mywyd wyt fy Nuw . 4
Fy Nuw galluog rhwyga 'r llen . i34
Fy Nuw, fy addfwyn Iesu 289

Ff.

Ffordd a drefnwyd cyn bod amser 32S,



G. RHIF.
Gogoniant Duw y Tad . 30
Gogcniant byth i'r anwyl un 104
Goleuni ac anfeidrol rym 62
Goruwch yr holl fynyddoedd sy . 107
Gosod babell yn ngwlad Gosen . 366
Gras ! o'r fath beraidd sain 20
Graig yr oesoedd ! ynot ti , 502
Grawnsypiau 'r groes, bendithion rhad . 118
Gristion ! buddugoliaeth llef . . , 511
Gwaed y groes sy'n codi i fyny . 233
Gwaith hyfryd yw clodfori 'r Ion . , 59
Gwaith hyfryd iawn a melus yw ; 141
Gwelir myrdd o ryfeddodau 262
Gwel'd cleddyf cyfiawnder yn deíìfro 377
Gwelwch beth a wnaeth ein Duw 5°7
Gwnaed concwest ar Galfaria fryn 396
Gwna fi fel pren planedig fy Nuw 419
Gwlad dda heb haint, gwlad heb ei bath 43o
Gwnes addunedau fil . 480
Gwych sain fydd eto am y goron ddrain . 4i5
Gwyn a gwridog yw fy Arglwydd 226
Gwyn a gwridog, hawddgar iawn • 457

H.
Haleluia, mawl i Dduw . 5°4
Henffych well, anwylaf Iesu 34i
Hen afon yr Iorddonen . 3 r4
Hiraethu 'r wyf ar lawer tro 44
Holl amgylchiadau ' mywyd brau 5i

Hosanna, haleluia, i'r Òen . , 416
Hosanna i'n Brenin, gorchfygodd ei hun 438
Hwn ydyw'r dydd o ras ein Duw 150
Hyfryd lais efengyl hedd . 503

I.

I d 'r Arglwydd pan dd'wedent "awn" in
I Dduw rhowch foliant clau 13
I ddedwydd fro Caersalem fry 56"

I enw 'r Iesu mawr . . . 216
I fyny at fy Nuw 219
I Ti, O Dduw y gweddai mawl . 121

I Ti, fy Nuw, rhof foliant rhydd • 170
I'th enw di, Arglwydd mawr . » 537



RHIF.

Iesu, difynvcli f ' enaid drud . • • 43
Iesu yw tegwch mawr y byd 72
Iesu, Iesu 'r wyt yn ddigon 222
Iesu 'n unig yw fy mywyd 322
Iesu dyro dy gymdeithas . 349
Iesu, Ti wyt rtynon byw-yd , 354
Iesu llawnder mawr y nefoedd 364
Iesu fy anwylaf wrthddrych 449
Iesu, Cyfaill f ' enaid cu 489
Iesu 'r dirmygedig un 501

Ll.

Llawn o ofid, llawn o wae . • . 500
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568
_ r f
500

S57
567

561

563

574
5^5

573

5 69
556
55*

559
571

3





EMYNAU.

|ftî)faním m. i. (m. b.)

Maiulyn Sîon.

O, cenwch fawl i Dduw,
Tra gweddus ydyw 'r gwaith,

Am ei drugaredd Ef a'i rad,

Pob ardal, gwlad, ac iaith.

Pan ddwg ei blant yn nghyd,
Yn hyfryd fe 'u hiachâ

;

Gan rwymo 'r ysig galon friw,—
Mae Duw yn feddyg da.

O Sîon canmol di

Y Duw sy m rhoddi hedd,
A phob cysuron it' yn nghyd,
Xes myn'd o'r byd i'r bedd.

I'r Drindod heb wahân,
Rhown fawl ar gân i gyd,

Sain haleluia fo'n mhob man
Drwy bedwar ban y byd. Amert

Dedwyddwch y Saint.

Dewch chwi sy'n caru Duw,
A llawenhewch yn awr :

Cydseiniwch bêr ganiadau gwiw
O gylch yr orsedd fawr.



2 Os byddant hwy yn fud
Sydd heb ei 'nabod Ef,

Dadganer mawl a llawen fryd

Gan weision Brenin nef.

3 Dedwyddwch teulu gras,

Sy'n dechreu 'n nhir y byw ;

Ceir nefol ífrwyth o bçraidd flas,

Ar ffydd a gobaith gwiw.

4 Ein dagrau sychu wnawn,
A llawenhawn o hyd

;

Trwy dir Immanuel yr awn,
Yn llon i'r nefol fyd. Ainen.

Gorphwys aryr lachawdwriaeth.

i O ! iachawdwriaeth wiw
Ti yw fy nghân i gyd

;

Rhinweddau nefol hyfryd hon,
A'm deil mewn anial fyd.

2 Fy enaid dyro'th bwys,
A gorphwys arni mwy

;

A'th holl ymddiried yn ddilyth

Fo byth mewn marwol glwy'. Amea.

Wämtoît* M. i. (M. B.)

Ymorhwysyn Nuw.

Fy mywyd wyt, fy Nuw,
A'm cyfaill gwiw digoll

;

Ac hebot ti nis gallaf fyw,

Ti yw fy oll yn oll.

Nis gall y ddaear laith,

Na 'i thrysor maith i gyd,

Roi dim boddlonrwydd i mi 'n awr,

Heb wawr dy wyneb-pryd.



3 Dy wên a
1

th hawddgar bryd,

Mor hoff, mor hyfryd yw !

Dewisol baradwysaidd wledd,

Yw bod yn hedd fy Nuw.

4 Dy ras digonol yw
Tra byddwyf byw 'n y byd ;

Am hyny pwysaf ar fy Naf,

A'i garu wnaf o hyd. Amen.

5 Aníhem Calfaria.

i Yr iachawdwriaeth rad
A gaed trwy waed yr Oen,

Yw cân fy enaid gwan o hyd
Yn nghanol byd o boen.

2 Bydd cânu pêr am hon
Yn Salem lon cyn hir,

Pan una lluoedd nef a llawr

I chwyddo 'r anthem bur

3 Y gân a fydd i gyd
hyd am Galfari,

A'r iachawdwriaeth fawr ei dawn
Ddaeth un prydnawn i ni. Amen.

6 Cariad Crist.

i Cyduned S'íon lân

Mewn cân bereiddia 'i blas,

fawl am drugareddau 'r Ion,

Ei roddion Ef, a'i ras.

2 P'le gwelir cariad fel

Ei ryfedd gariad Ef ?

Pìe bu cyffelyb iddo erioed ?

Rhyfecídod nef y nef.

3 Fe 'n carodd cyn ein bod,
A'i briod Fab a rocs,

Yn ol amodau hen y llw,

I farw ar y groes. Amen.



(SJlMrffj, M. i. (M. B.)

7 Galwad i A ddoli.

i Cydganwn foliant rhwydd
I'r Arglwydd, gweddus yw

;

Yn nerth ein hiechyd llawenhawn,
Mawr ydyw dawn ein Duw.

2 deuwn oll yn nghyd,
Yn unfryd ger ei fron

;

Offrymwn iddo ddiolch clau

Mewn Salmau llafar dôn.

3 Anfeidrol fwy yw Iôn
Na 'r duwiau meirwon mân

;

A Brenin uwch brenhinoedd byd :

I'w enw i gyd bo 'r gân.

4 Mae gorddyfnderau 'r llawr,

011 yn ei lesfawr law
;

Ac uchelderau mawrion serth

Y bryniau anferth draw.

5 Y môr a'i deulu maith,
Hwy ydynt waith ein Duw

;

A'i eiddo ydyw V ddaear gron,

A phawb ar hon sy'n byw.

6 Wel plygwn bawb ei lîn,

O flaen ein Brenin mawr

;

Addolwn Ef, ein dyled yw,
?R'ym arno 'n byw bob awr. Amen,

3 Iachawdwriaeth ddigonoL

i Mae 'r iachawdwriaeth rad
Yn ddigon i bob rhai

;

Agorwyd ffynon er glanhâd
Pob pechod cas a bai.

2 Daw tyrfa rif y gwlith

Yn iach trwy rin y gwaed
;

Pwy wyr na byddaf yn eu plith,

Yn lân o'm pen i'm traed.



3 Er gwaethed yw fy mhla,
Er dyfned yw fy mriw,

Y balm o Gilead a'm hiachâ

—

Mae Iesu 'n feddyg gwiw.

4 Dan bwys euogrwydd du,

Edrychaf tua 'r groes,

Lle llifodd gwaed fy Ngheidwad cu,

Anfeidrol iawn a roes. Amen.

(Lyfberfcm. M. i. (M. B.)

9 Lleyn yr Eglwysyn fraint.

I Ein Duw roes ini le

dan y ne 'n ei dý
;

Ar fyr fe ddenfyn Iesu 'n nol
I'w gôl i Salem fry.

2 Pa'm digalonwn mwy ?

Ni gawsom ryfedd fraint :

Mae breintiau eto 'n ol sydd fwy
Nas gwyddom ni pa faint.

3 Mae ynddo fôr didrai

gariad ac o hedd
;

Mae cariad Iesu yn parhau
Tu yma a thraw i'r bedd.

4 Fe glyw ein cri a'n cwyn,
Yn addfwyn, er ei glod

;

Ein beichiau parod yw eu dwyn
Ni bu ei fath erioed. Amen.

• 10 Ffynon Caìfaria.

I Caed ffynon ar y bryn
A ylch yn wyn a glân,

Oddiwrth bechodau mwya 'n bod,
Rifedi 'r tywod mân.



2 Mae rhinwedd yn y gwaed
I olchi beiau mwy

Nas dichon neb o gôr y nef
Byth, byth eu rhifo hwy.

3 'Does diwedd byth na thrai

Ar ffrwythau angeu loes ;

Fe genir â thelynau aur
Am rinwedd gwaed y groes. Amen.

II Y dyrfa Ddedwydd.

I wele dyrfa lon

Ger bron yr orsedd lân
;

Cyduno maent i foli 'r Ion
Yn gyson fawr a mân.

2 Tarawant yn gytun
Bob telyn yn y lle

;

Gan beraidd byncio 'r newydd gêm
foliant iddo 'Fe.

3 Beth bynag fu eu rhan
Tra yn yr anial fyd ;

Un testyn heddyw sydd i'r gân

—

Un gwaith i'r dyrfa'i gyd.

4 Nesâu mae 'r ddedwydd awr
Cawn ninau fyn'd i'w plith

;

I seinio 'r anthem yn ddiboen,
I Dduw a'r Oen dros byth. Amen.

Jptoîdj* M. i. (M. B.)

12 Erfyn amfeudith ary cydgynulliad.

i O'th flaen â chalon rwydd,
Arglwydd, wele ni

'Nawr wedi 'mgynull yn dy lys,

Yn ol dy 'wyllys di.
1



2 I ganu 'th santaidd glod
Am waed y cymod cu

;

O boed dy gariad dan ein bron,

Nes gwneyd yn llon ein llu.

3 Dod fendith yma 'n awr,

D' efengyl fawr a fo

Yn tra-dyrchafu 'r Iesu gwyn,
Yn mhob rhyw fryn a bro.

4 Disgyned arnom ni

Dy Ysbryd di, O Dad !

Fel byddo i bawb o'th anwyl blant
Roi moliant a mawrhad. Ameru

13 Galwad ifolianu yr A rglwydd.

i I Dduw rhowch foliant clati

Yn uchelderau 'r nef

:

Cerubiaid a Seraphiaid llon,

Angylion molwch Ef.

2 Holl fawrion daear dowch,
Cynghanedd rhowch yn nghyd ;

Gan foli 'r dyrchafedig Dduw,
Tra byddoch byw'n y byd.

3 Yn siriol doed y saint,

Am eu rhagorfraint fawr :

Gwir Israel Duw sydd îs y nef,

Molienwch Ef yn awr. Amen.

14 Moli yr A rgîwy'ddj 'u ci d.

1 Creawdwr mawr y nef,

I'w enw Ef rhown glod,

Am gael cyfarfod yn ei dy
I'w foli îs y rhod.

2 Ei enw gwerthfawr fu

Ein tr a'n llety clyd :

Fe 'n ceidw eto yn ddiball

Rhag drygau 7

r fall a'i lid.



3 Ar fyr cawn lanio fry,

At deulu dedwydd Duw

;

Ac uno gyda'r dyrfa lon

Sydd ger ei fron yn byw. Amen.

Si iSftfJya*l. M. i. (M. B.)

15 Molwch Ef.

I Duw Abr'am, molwch Ef,

Yr hwn sydd frenin fry
;

" Yr Hen Ddyhenydd ddaeth o'r nef
IV byd i'n prynu ni.

2 Jehofah mawr yw Ef,

Trwy nef a daear lawr
;

Bendithio wnaf â llafar lef

Ei werthfawr enw mawr.

3 Duw Abr'am, molwch Ef,

Am ei anfeidrol ras
;

Yr hwn a'm dwg yn ddiogel trwy
Bob croes a chíwy 'i maes.

4 Mi wela 'r hyfryd wlad
'Rwyf am fyn'd iddi i fyw :

Trigfanau hyfryd t fy nhad,
Fy etifeddiaeth wiw.

5 Mae yno dorf ddiri'

Yn moli 'r Tri yn Un
;

0, rhoddwn ninau glod ar led

Am ffordd i wared dyn. Amen,

B6 Bara V Bywyd.

i Cydunwn oll yn awr
I ganmol Iesu gwiw ;

Y Manna nefol ddaeth i lawr,

A Bara 'r bywyd yw.



2 Mae Duw 'n arlwyo bwrdd,
Yn yr anialwch blin,

Pw blant ; lle bynag bo'nt yn cwrdd,
Daw yntau yno 'i hun.

3 Gyfeillion, bwytewch,
Mae genych ffordd sydd faith,

Can's gwledd o gariad yma gewch,
I'ch lloni ar eich taith. Amen.

17 " ! Ffrynd troseddwyr.

i Mi ges arwyddion gwiç.

gariad pur fy Nuw ;

Ei ras a'i dawel hyfryd hedd,
I'm henaid rhyfedd yw.

2 Yn mhell o'r babell hon,
Mae nghalon gydag E'

—

ffrynd troseddwyr tyn íì 'n llon,

Yn union tua 'r ne'. Amen.

pampíon, m. i. (m. b.)

13 A dferiadyr Iuddewon,

i Daw Israel adre 'n wir,

Fe 'u gwelir yn ddiau
fewn i byrth Caersalem bêr

;

Mae'r amser yn nesau.

2 Ail adeiledir hon,
Yn ddinas lon cyn hir

;

Ei theml godir hyd y ncn
Ar ben Moria dir.

3 Daw 'r holl grwydredig hád
Yn ol iV gwlad i fyw,

A'u cân yn uchel am y gwacd
A chariad lesu gwiw.



4 A chyda 'r rhai 'n ar g'oedd,

Doed holl genhedloedd byd,
1 wneyd i fyny 'r teulu mawr
Trwy nef a llawr y'nghyd. Amen.

19 Tangnefeddyn Nghrist

I Boed Iesu i'm o hyd
Yn dr a tharian gref,

Rhag dyfais Satan a'i holl lid,

A'i saethau tanllyd ef.

2 Yn yr Iorddonen ddu,
Boed yno 'n mlaenaf gr

—

Yn Archofíeiriad anwyl iawn
I dori grym y dr.

3 Ein Iesu ar y groes
A wnaeth y ffordd yn rhycld :

Mae rhyddid heddyw i fyn'd y' mlaen
Trwy 'r sancteiddiolaf dir. Amen.

20 Iachawdwriaeth o ras.

i Gras ! O'r fath beraidd sain !

I'm clust hyfrydlais yw
;

Hwn bair i'r nef adseinio byth,

A'r ddaear oll a glyw.

2 Rhad ras a drefnodd ffordd

I wared euog fyd
;

A gras a welir yn mhob rhan
O'r ddyfais hon i gyd.

3 Gras a gorona 'r gwaith
Draw mewn anfarwol fyd

;

A chaiff y clod a'r moliant byth

Gan luoedd nef yn nghyd. Amen.



^gfesímrg, m. i. (:\i. b.)

21 Effeithioldeb angeu Crist.

I Ai am fy meiau i

Dyoddefodd Iesu mawr,
Pan ddaeth yn ngrym ei gariad Ef,

entrych nef i lawr ?

2 Cyflawnai 'r gyfraith bur,

Cyfiawnder gafodd iawn ;

A'r ddyled fawr, er cymaint oedd,
A dalodd Ef yn llawn.

3 Dyoddefodd angeu loes,

Bu 'n ufudd ar y bryn
;

Ei waed a ylch yr Ethiop du
Yn lân fel eira gwyn.

4 Bu 'n angeu i'n hangeu ni

Wrth farw ar y pren
;

A thrwy ei waed y dygir llu,

Trwy angeu i'r nefoedd wen. Amen.

22 Ymgyflzvyniad i Dduw.

i Dduw ! meddiana 'n glau
Gyneddfau f 'enaid byw,

A boed i'm calon byth barhau
I garu Iesu gwiw.

2 'Rwy 'n rhoi fy hun yn lân,

A'r cyfan iddo Ef

:

Mâe f 'enaid gwan yn toddi dan
Ei drist a'i chwerw lef.

3 Myfinis gallaf mwy
Ymgadw 'n hwy heb roi

Fy hunan oll i'w farwol glwy',

O'm calon 'rwy Jn ymroi. Amen.



23 Gweddi am ymwared*

I Ti Iesu Frenin nef,

F 'Anwylyd a fy Nuw,
Yn eithaf pell o d fy Nhad,
Mewn anial wlad 'rwy 'n byw.

2 l\lewn ofnau 'r wyf a braw,
Bob llaw gelynion sydd

;

0, anwyl Iesu saf o'm rhan
A thyn y gwan yn rhydd.

3 Iesu, dal íi i'r làn,

Nid wyf ond gwan a gwyw ;

'Does dim all olchi mryntni cas

Ond nefol ras fy Nuw. Amen.

%í §e^. M. i. (M. B.)

24 Gobaith y CystuddioL

i gwrando weddi ?
r tlawd,

Hyfrydaf Frawd a gaed
I'r rhai cystuddiol, clwyfus, gwan,
Sy 'n 'mofyn am iachâd.

2 Ti wyddost am fy mhla,
Fy ngofid a fy mhwn

;

Ac nid oes ond d' anfeidrol rym
All symud dim o hwn.

3 Rhof arnat ti fy mhwys,
Er gwaethaf cyfrwys lu

;

Fel un cystuddiol mi rof íloedd,

I entrych nefoedd fry.

4 Mi goda 'm dwylaw i r làn,

Lluddedig, gwran a gwyw,
Ac ni wan-gredaf gario 'r dydd,
Fy nghymorth fydd fy Nuw. Amen.



25 " Ymddthydd ydwyfgyda thi?

i O Iesu, 'r fíbrdd i'r nef,

A'r pur wirionedd cu,

Tra ar ein taith i arall fyd,

Ein bywyd ydwyt ti.

2 Ymddiried ynot wnaf,
Gorphwysaf yn dy hedd

;

O boed i'r Duw a'm cadwodd c'yd,

Fy nghadw hyd y bedd.

3 Dwg fi trwy ddr a thân,

I'r glân drigfanau fry,

A gad i'm seinio 'r newydd gân
Yn Nghanaan gyda 'r llu. Amen.

26 " Gosodwyd i ddynionfarw unwaith?

i Ai marw raid i mi
A rhoi fy ngorph i lawr ?

A raid i'm henaid ofnus ffoi

I'r tragwyddoldeb mawr ?

2 Gwirionedd, manv raid,

A'r enaid fyn'd i'r glyn
;

O ! am ryw hardd angylaidd lu

I 'm dw)-n i S'íon fr}*n.

3 \Yi-th nesu tua glàn
Yr hen Iorddonen ddu,

O am gael teimlo ' mod i'n nes
I'th fynwes, Iesu cu. Amen.

^flltlbtotH. M. i. (M. B.)
D

27 Cyfamod disigl

I O Arglwydd, clyw fy llef

!

'R\vy 'n addef wrth dy draed,



I'm fynych wrthod Iesu cu

—

Dirmygu gwerth ei waed.

2 Ond gobaith f enaid gwan,
Wrth nesu dan fy mhwn,

Yw haeddiant mawr ei Aberth drud ;

Fy mywyd sydd yn hwn.

3 A thrwy ei angeu drud,
Gall pawb o'r byd gael byw.

Am hyn anturiaf at ei draed ;

Fy anwyl Geidwad yw.

4 Ni wrthyd neb a ddaw
;

Ei air sydd yn ddilyth :

Er symud o'r mynyddoedd draw,
Saif ei gyfamod byth. Amen.

28 Pechadur wrth Ò07'th trugarcdd.

i Fy ngrasol, nefol Ior,

Gwel yma wrth dy draed,

Yn ofni dyfod at dy ddôr
Yr adyn duaf gaed.

2 Er hyn anturio 'r wy*
Drwy farwol glwy' yn mlaen,

I'r fan lle llwyddodd myrdd a mwy,
Ger bron dy orsedd lân.

3 Duw cariad ydwyt ti,

Gruddfanau f' enaid clyw :

Dwg íì o rwymau 'r gelyn du,

I wel'd dy wedd a byw. Amen.

29 u Salemfry:'

i Pererin llesg a llaith,

Dechreuais daith oedd bell

;

Trvvy lu o elynion mawr eu brad,

Gan geisio gwlad sydd well.



2 Am ffoi mae f enaid tlawd
At f anwyl Frawd a'm Pen

;

Yn Salem fry par'to' fy lle,

Mewn llys o fewn i'r llen.

3 'Rw)Jn gwel'd yr oriau 'n hir,

I fod o dir fy ngwlad ;

Bryd deuaf at fy mrodyr cu
S/n cânu Jn nh fy nhad ?

4 Gael gorphen ar fy ngwaith,
A'm dyrys daith is nen :

Yn Salem fry, parto' fy lle,

Mewn llys o fewn i'r llen. Amen.

(ummius, m. 2. (m. b. c.)

3 Mawl 1V Drindod.

1 Gogoniant Duw y Tad
Fo'n wastad yn ein genau

;

O'i gariad Ef y cawsom oll

Ffynon ein holl ganiadau.

2 A seiniwn glod yn llon

O'r galon i'r Mab Iesu :

Yr hwn o'i fodd ei fywyd roes

Ar bren y groes i'n prynu.

3 I'r Ysbiyd Glân rho'wn fawl

Ar gân dragwyddawl gyson,

Yr hwn o'i ras sy'n dwyn i lawr
Ddyddanwch mawr i ddynion.

4 I'r uchel Un a Thri,

S/n selio i ni faddeuant,

Tad, Mab, ac Ysbryd yn ddilyth,

Y rhodder byth ogoniant. Amen.



3 1 Dyogehuch y duwioL

i Fy Mugail yw Duw 'r nef,

Fe edrych Ef am danaf

;

Fy eiddo yw, a'i eiddo wyf,

Pa eisieu mwy fydd arnaf.

2 Fe'm dwg i'r Ueoedd da,

Lle tyfa 'r borfa nefol

;

Lle llifa 'r iachawdwriaeth lawn,

A'r dyfroedd rhadlawn bywiol.

3 Tra rhoddo gymhorth im',

Nid allaf ddim arswydo
;

Er myn'd trwy gysgod angeu, ca'

Fy Mugail gyda mi yno.

4 Haelioni 'i gariad cu
A gaiff goroni 'm dyddiau ;

O fewn ei d y ceisiaf hawl,

A chanaf fawl ei wyrthiau. Amea

32 Cân y dîtwiolion.

i Marwolaeth Iesu glân,

Yw testyn cân duwiolion :

Y gwaed dywalltwyd dros y byd,
A'u gwna i gyd yn wynion.

2 Ac am ei angeu Ef,

Dyrchafa nef y nefoedd,

O galon bur, ar ddwyfol dant,

Ogoniant yn oes oesoedd. Amen.

^rfiìîtiaìr* m. 2. (m. b. c.)

33 Erfyìiiau yr EdifeirioL

1 Trugaredd dod i mi,

Duw o'th ddaioni tyner
;

Ac ymaith tyn f anwiredd mau
O'th drngareddau lawer.



2 Ag isop golch fi 'n lân,

Ni byddaf aflan mwyach :

Byddaf o'm golchi, wedi hyn
Fel eira gwyn, neu wynach.

3 Duw ! crea galon bur

—

Dod i mi gysur beunydd,
I fyw yn well tra yn y byd,
Dod ynof ysbryd newydd.

4 Na fwrw fi mcwn gwg,
Yn llwyr o'th olwg allan !

Na chymer chwaith dy Ysbryd Glân
Oddiwrthyf, druan egwan.

5 Aberthau Duw yn wir,

Yw ysbryd pur drylliedig
;

Ac ni ddirmygi, O Dduw IÔn î

Y galon gystuddiedig. Amen.

34 LIwyddiantyr An luir.

1 Myfi mewn dagrau llawn,

I amau awn yn ebrwydd,
Oes Duw a glyw, a wêl heb gudd,
Y pethau sydd yn dygwydd.

2 Terfysgau 'm meddwl gwan
AJm cadwant dan betrusder,

Nes aethum i'th gysegroedd di,

I ddysgu dy gyfiawnder.

3 Diau fod cyfiawn Dduw,
Nad ydyw crefydd ofer

;

Er gall yr anwir lawenhau,
A'r duwiol rai mewn blinder. Amea

35 Angau Icsu.

Pan ddaeth y dr>rmllyd awr,

Yr Iesu Mawr groeshocliwyd ;

A phan y duodd haul y nef,

Y llefodd Ef, Gorphenwyd ! r,



2 Ac yno ar y pren,

Y Nefoedd wen foddlonwyd ;

Yr Iesu roddodd berffaith Iawn,
A'n dyled llawn a dalwyd. Amen,

Jfamttí. M. 3. (M. C.)

36 Gweddi am arweiniadyr Ysbryd.

1 Tyr'd Ysbryd Santaidd, ledia'r ffordd,

Bydd imi 'n niwl a thân
;

Ni cherddai 'n gywir haner cam
Oni byddi o fy mlaen.

2 Mi wyraf weithiau ar y dde,
Ac ar yr aswy law

;

Am hyny arwain, gam a cham,
Fi i'r baradwys dra\y.

3 Mae arnaf hiraeth am y wlad
Lle mae torfeydd di ri'

Yn canu 'r anthem i barhau,
Am angau Calfari.

4 Ddiffygia' i ddim, er c'yd y daith,

Tra paro gras y nef

;

Ac er mor lleied yw fy ngrym.
Mae digon ynddo Ef. Amen.

3T Calondid i weddio.

1 Mae 'r orsedd fawr yn awr yn rhydd,
Gwrandewir Uais y gv/an

;

Wel cyfod bellach, f
; enaid prudd,

Anadla tua'r làn.

2 O ! anfon eirchion aml ri'

I mewn i byrth y nef

;

Gwrandewir pob amddifad gri

Yn union ganddo ef.



3 Anturiaf at yr orscdd fawr,

Tan eithaf tywyll nos
;

Ac mi orphwysaf, doed a ddcl,

Ar haeddiant gwaed y groes. Amen.

38 y wledd dragwyddo/.

i Mae addewidion melus wledd
Yn gyflawn ac yn rhad

Yn dy gyfamod pur o hedd,
Tragwyddol ei barhad.

2 'Rwyf fìnau yn dymuno d'od

I'r wledd ddanteithiol fras
;

Ac felly mi gaf seinio clod

Am ryfedd rym dy ras.

3 O rhwyma íì wrth byst dy byrth,

I aros tra b'wy* byw
;

I edrych ar dy wedd a'th wyrth,

A'th foli di fy Nuw. Amen.

Bt Ptegmrs. m. 3 . (m.c.)

39 Teilwngywyr Oen.

i Cydunwn â'r angylaidd lu

Wrth orsedcl Duw yn un
;

Dcng mil o filoedd yw eu cán,

Er hyn nid yw ond un.

2 " Tcilwng yw r Oen byth," meddant hwy,
u O eithaf parch a bri,

/,,

u Tcilwng n atebwn ninau 'n fwy,
Bu farw drosom ni !

3 Efe ei hunan biau 'r mawl :

Mae ganddo hawl ddilyth
I foliant uwch nag allwn ni
Ei roddi iddo byth.



4 Doed y greadigaeth ëang oll,

Ag un soniarus lef,

I ogoneddu ;

r addfwyn Oen,
Can's teilwng ydyw Ef. Ameiu

40 Coroni V Iesu.

i Dyrchafer enw Iesu cu
Gan seintiau îs y nen,

A holl aneirif luoedd nef
Coronwch Ef yn Ben.

2 Angylion glân sy 'n gwylio 'n gylch
Oddeutu ;

r orsedd wen ;

Gosgorddion ei lywodraeth gref,

Coronwch Ef yn Ben.

3 Hardd lu 'r Merthyri, sydd uwchlaw
Erlyniaeth, braw, na sen,

A llafar glod, ac uchel lef,

Coronwch Ef yn Ben.

4 Yr holl Brophwydi 'n awr sy'n gwel'd
Y Meichiau mawr heb len ;

A'r Apostolion âg un 11 ef,

Coronwch Ef yn Ben.

5 Pob perchen anadl yn mhob man
Dan gwmpas haul y nen

—

Ar fôr a thir, mewn gwlad a thref,

Coronwch Ef yn Ben. Amen.

/^ |
Pen yr Eglwys

.

1 Pan sycho 'r moroedd dyfnion maith,

Pan syrthio sêr y nen ;

Yr hwn fu farw, ac sydd fyw,

Ar Seion fydd yn ben.

2 Aed enwau 'r byd i gyd yn ddim,
Dyrchafer Brenin Nef

;

Mae pob cyflawnder gras, a ncrth,

Yn trigo ynddo Ef. Amcn.



f$í fanus. m. 3 . (m. c.)

42 Dyrchafiad a gogoneddiad Crist.

I Dyrchafodd o waelodion bedd
Goruwch y nefoedd wen

;

Lle 'r eistedd ar orseddfainc liedd,

A'i goron ar ei ben.

2 " Yr Oen a laddwyd teilwng yw,"
Medd holl dafodau 'r nef

;

Ac uned pob creadur byw
I'w foli âg uchel lef.

3 Am iddo oddef marwol glwy',

A'n prynu trwy ei waed
;

Caiff holl goronau 'r nefoedd mwy
Eu bwrw wrth ei draed.

4 Boed peraroglau 'i enw drud,
Yn llenwi daear lawr

;

A chladder enwau 'r byd i gyd
Yn enw Iesu mawr. Amen.

43 Icsu, dify7"ívch y Credadyn.

Iesu, difyrwch f enaid drud
Yw edrych ar dy wedd,

Ac mae llyth'renau d'enw pur
Yn fywyd ac yn hedd.

O dan dy aden dawel, glyd,

'Rwyf yn dymuno byw
;

Heb ymbleseru byth mewn dim
Ond cariad at fy Nuw.

Melusach nag yw 'r diliau mcl
Yw mynyd o'th fwynhau

;

Ac nid oes genyf bleser sydd
Ond hyny yn parhau.

A phan y syrthio ser y ncn
Fel ffigys îr i'r llawr,

Bydd fy nyddanwch heb ddim trai

011 yn fy Arglwydd mawr. Amen.



44 Golwg o ben Ncba*

i Hiraethu ?
r wyf ar lawer tra

Wrth ddringo Nebo ;n awr,
Am gael o draw ryw oleu drem
Ar furiau Salem fawr.

2 Os mwy yw 'r galar nag yw ?
r gan

Yn awr mewn anial fyd,

Fe fydd y cânu yn y man
Yn fwy na ?

r wylo i gyd !

3 'Rol cyraedd caerau Salem bur
Y rhôd fydd wedi troi

;

Ceir yno wynfyd yn lle gwae
A galar wedi fíbi ! Amen.

Jfnntír. m. 3. (m. c.)

49 Llawnder Iachawdwriaeth.

1 Mae 'r Iachawdwriaeth fel y môr,
Yn chwyddo byth i'r làn

;

Mae ynddi ddigon, digon byth,

Fr truan ac rr gwan.

2 ?Does ynddi ddiffyg byth yn bod?

Trysorau gras sy 'n llawrn
?

Er maint yr yfed a'r glanhau
O forau hyd brydnawn.

3 Mae ynddi drugareddau hael
I'w cael yn ddinacâd,

A phob bendithion ynddi \i 'stor

Tragwyddol eu parhad.

4 Awn, bechaduriaid at y dr
A darddodd ar y bryn

;

Ac ni gawn yfed byth heo drai.

O'r ffrydiau gloew hyn. Amcn.



46 Teithio tua V Nef

i Mi af yn mlaen yn nerth y nef
Tua 'r paradwysaidd dir

;

Ac ni orphwysaf nes cael gwel'd
Fy etifeddiaeth bur.

2 Ni throf fy wyneb byth yn ol

I 'mofyn pleser gau
;

Ond mi a deithiaf tua ?

r wlad,
Sy* a'i phleser i barhau.

3 'Does genyf ond dy allu mawr
Fm nerthu i fyn'd yn mlaen

;

Dy iachawdwriaeth yw fy ngrym,
Fy ngoncwest a fy nghân. Amen.

47 Rhinweddau Aberth Crist.

i Nis gall angylion pur y nef,

A'u doniau aml hwy,
Fyth osod allan haeddiant llawn,

Anfeidrol ddwyfol glwy\

2 ]\Iae yn ei haeddiant bethau mwy
Nag fedd y byd yn un

;

A phrawf o'i gariad ydyw ?

r fraint

Oruchaf gafodd dyn.

3 Ymffrostio wnaf yn nerth y nef,

Yn nerth y nef ei hun
;

Fe bwysa haeddiant dwyfol pur,

Fwy na phechodau dyn. Amen.

%i. Bity\m> M. 3. (M. C.)

48 Ffynoii wedi ei hagor.

i Agorwyd ffynon i
?n glanhau,

Gan Iesu Brenin Nef

;

Ai fírydiau i olchi ffwrdd ein bai,

Trwy rym ei gariad Ef.



2 Llawenydd sydd i lawer un,

herwydd agor hon
;

Mae lle i minau lawenhau
Fod imi groesaw llon.

3 Mi gânaf fi tra byddwyf byw
Am rinwedd gwaed yr Óen ;

Ond mi gaf gânu cyn bo hir

Mewn rhyw felusach dôn.

4 'Rwy'n credu caf fi delyn aur,

Anheilwng er fy mod,
Ddarparodd Iesu er fy mwyn

1 seinio maes ei glod. Amen,

d|,Q Rhagoroldeb Crist.

i Mae yn yr Iesu drysor mwy
Na fedd yr India lawn

;

Fe brynodd i ni fwy na 'r byd
Ar groesbren un prydnawn.

2 Mi dafla 'maich i lawr i gyd,
Trwy rinwedd marwol loes ;

Euogrwydd fel mynyddau 'r byd
Dry 'n gânu wrth y groes.

3 Os edrych wnaf i'r dwyrain draw,
Os edrych wnaf i'r dê,

Ymhlith a fu neu ynte ddaw,
'Does debyg iddo ?

Fe.

4 Esgyn a wnaeth i entrych nef,

I eiriol dros y gwan
;

Fe dn fy enaid inau 'n lân

I'w fynwes yn y man. Ameru

5Q Llwyddiant yr Efengyl.

i Llewyrched pur oleuni 'r nef
Dros wyneb daear faith,

Ac aed efengyl Iesu gwiw
At bob rhyw lwyth ac iaith.



2 Doed dëau, gogledd, dwyrain faith,

Gorllewin o un fryd
;

I edrych ar brydferthwch gwaith
Iachawdwr mawr y byd. Ameru

£t. |)*ter's. m. 3. (m.c.)

g 1 Lles ceryddon.

1 Holl amgylchiadau 'mywyd brau,

Lwyr adwaen f' Arglwydd Dduw ;

Ei gariad a'i ddoethineb Ef
A'm tywys tra b'wyf byw.

2 Anfeidrol ddoeth, anfeidrol dda
Yw Cyfaill f enaid gwan

;

Ymaith a phob gofalon blin

—

Duw yw 'nhragwyddol ran.

3 Aneirif ddoniau derbyn 'rwyf

Oddiar ei dadol law
;

A lljmi geryddon—llesiol glwyf

—

Oddi wrtho Ef a ddaw.

4 Mewn cariad rhydd bob chwerw loes

Er bythol hedd i mi

;

Dan rith helbulon denfyn Ef
Fendithion oddi fry.

5 Am hyn clodforaf enw 'm Duw
Trwy holl droadau 'r Uawr

;

Croesawa 'r groes tra byddwyf bpv
I ganlyn f' Arglwydd mawr. Amen.

52 Dirgelion Rhagluniaeth.

1 Trwy ddirgel ffyrdd mae'r uchel Iòr

Yn dwyn ei waith i ben
;

Ei lwybrau Ef sydd yn y môr,
Marchoga wynt y nen.



2 Dyfnderoedd anchwiliadwy oll

Yw pur fwriadau Duw
;

Cyfiawna m ei Ragluniaeth ddoeth
Ei holl fwriadau gwiw.

3 Gredadyn gwan, nac ofna mwy/
Mae du gymylau ?

r nen
Yn llawn bendithion, gwlawio wnant,
Yn raslawn ar dy ben.

4 Na farna Dduw wrth reswm noeth
?

Gobeithia am ei hedd
;

Ni phery ;

i lid ond enyd fach,

Cei eto wel'd ei wedd.

5 Dadguddir ei fwriadau cudd
Yn raddol nes yn llawn

;

Er fod i'r blagur chwerw flas,

Y ífrwyth fydd felus iawn. Ameru

^ortùon ^a. m. 3. (m.c.)

53 Undeby Gwaredigiou.

1 Mae brodyr i mi aeth ymlaen
9

Yn holliach a chytun ;

Deng mil o fìloedd yw eu cân,

Er hyn nid yw ond un.

2 Mae pawb o'r brodyr yno ?n un,

Heb neb yn tynu ?n groes
;

Yn moli ?

r Duwdod yn y Dyn,
A chofio angeu loes.

3 Ni theimlir yno unrhyw boen,
Na chwyno gan un clwy'

;

Ond pawb mewn hwyl yn moli J

r Oen,
I dragwyddoldeb mwy.

4 Daw 'r holl dduwiolion yno mghyd,
O'r gogledd, de', heb ri'

;

A'u holl gadwynau ;n chwilfriw mân
A'u cân am Galfari. Amen.



54 Pren y Bywyd.

I Mae pren y bywyd wedi ei gael
Wrth law mewn anial dir,

Yn plygu 'i frig er cymell pawb
I fwyta 'i ffrwyth.au pur.

2 Pan ddelo misoedd cystudd oer,

Ceir ffrwyth ar hwn o hyd ;

A dail y pren a lwyr iachâ
Ein ÉloII ddoluriau i gyd.

3 Tu yma i'r afon os mor dda
Yw 'r ffrwyth ar Iesu gawn ;

Yr ochr draw fe fydd yn well

—

Yn well o lawer iawn. Amenv

55 Crisi yii Waredwi'.

i Ni gawsom y IMessia 'n rhad,
Ymgeledd llwch y llawr

;

Yr enw mwyaf yw erioed,

Anwylaf i ni 'nawr.

2 Fe wnaeth ei babell yn ein plith,

A'i bresenoldeb sy'

Yn troi pob cystudd a phob loes

Yn hyfryd hedd i ni.

3 Ni welaf wrthddrych mewn un man
O'r ddaear^aith i'r ne',

A dâl ei garu tra V wyf byw
Yn unig ond Efe. Amen.

^bklî» M. 3. (M.C.)

56 Dring ifynyyma.

i I ddedwydd fro Caersalem fry

'Rwy'n teithio nos a-dydd ;

Er trigo mewn daearol d,
Fy nghalon yno sydd.



2 Pa beth sydd yn fy nghadw 'n ol,

Rhag myned yno i fyw ?

Mae ?
r Iesu yn fy ngwa'dd i'w gôl

A heirdd angylion Duw.

3 O na bae yn fy nghalon fwy
O'r nefoedd yn y byd,

Cyn myn'd o'm hysbryd dedwydd trwy,

I feddu 9r wynfa glyd.

4 Caf yno gânu am y groes
Heb ofid, poen, na chlwy'

;

Rhyfeddu rhinwedd angeu loes,

I dragwyddoldeb mwy. Amen.

g"y Rhyfeddodau Trefn achub.

i Yn mhlith holl ryfeddodau 'r nef
Hwn yw y mwyaf un

;

Gwel'd yr anfeidrol ddwyfol Fod
Yn gwisgo natur dyn.

2 Llewyrchu mae ei Dduwdod mawr
Drwy 'r oll o'i werthfawr waith

;

Gan Seintiau yn a than y Nef,
Rhyfeddir Ef yn faith.

3 Mae 'n rhyfedd mewn digofaint maith
Yn erbyn pechod câs

;

Myrdd mwy rhyfeádol yw ei waith
Yn Iachawdwriaeth gras.

4 Am hyn nid ofnaf angeu du,

Pan fo 'n terfynu f ' oes,

Os teimlaf gariad Iesu cu
Yn pêr felysu 'r loes. Amen.

gg Rhinwedd Yr lawn.

i Mi welaf le mewn marwol glwy',

I'r euog guddio 'i ben
;

Ac yma ílechaf nes myn'd trwy
Lüb aílwydd îs y nen.



2 Boed dyoddefiadau pur y groes
Fel olew i'm hiachau

;

Gruddfanau dyfnion angeu loes,

I'm rhoddi i lawenhau.

3 Yr Iawn a dalwyd ar y groes
Yw sylfaen F enaid gwan ;

Wrth bwyso arno ddydd a nos
;Rwy'n disgwyl dod i'r lan. Amen.

Ghmattuc. m. 3 . (m. c.

59 Daioni Duw.

I Gwaith hyfryd yw clodfori 'r Iôn,

Ei ras a'i hedd di lyth
;

oes i oes ei fawl a red,

Mewn sain gorfoledd byth.

2 A'i fawr haelioni Uenwi mae
Drigfanau pur y nef,

A llwythir euog blant y llawr

A'i ddoniau gwerthfawr Ef.

3 Am fawr ddaioni Brenin nef
Dyrchafwn uchel glod,

Can's ynddo 'r ydym oll yn byw,
Yn symud, ac yn bod.

4 Ond wrth roi 'i Fab i angeu 'r grocs

Dros ddeiliaid gwae a'r bedcl,

Dadguddir ei ddaioni pur
Yn ei ddisgleiriaf wcdd.

5 Dduw pa beth a dalwn ni

Am dy anhraethol ddawn ?

Rhy fach yw mawl holl luocdd nef

I draethu'th glod yn llawn. Amcn.



©0 Rhinwedd angeu'r gtoes.

i Am angeu'r groes mae cânu'n awr,

Bydd eto gânu mwy
;

Pan gwrddo plant y gaethglud oll,

Mawr fydd eu cânu hwy.

2 Dan bob cystuddiau fwy na mwy

—

Rhuadau cnawd a byd,
Mae nerth i' gael mewn marwol glw/
IV maeddu oll yn nghyd.

3 Trwy angeu Crist daeth i ni hedd,
A chymod yn ei waed

;

A thrwy ei glwyfau dyfnion Ef
Caed i ni lwyr iachâd.

4 Marwolaeth ein Gwaredwr mawr
Sy'n fywyd pur i ni

;

Fel gallwn roddi 'r oll i lawr
Yn gôf am Galfari.

5 Pan ddelo f
r seintiau adref oll

I Salem fawr ei sôn
;

Nid ofhi mwy, ond dyblur mawl
Bydd pawb i Dduw a'r Oen. Amen.

í?DaIG& M. 3. (M. C.)

Q | Cysur mew)i Profedigaethau.

i Yn nyfhder profedigaeth ddu,
Fy Nuw, dos o fy mlaen

;

Ond i mi gael bod gyda thi,

Nid ofnaf ddr na thân.

2 At wedd dy wyneb nid yw ddim
Drysorau maith y llawr

;

Mae gair o'th enau 7n llawer mwy
. Ei rym nag uffern fawr.



3 Fe gryn y byd, ac ufíern fawr,

\Yrth amnaid T'wysog nen ;

! fath ogoniant hwnw fu

Yn dyoddef ar y pren.

4 Myfì anturia 'n awr ymlaen
Heb alwad îs y ne',

Ond bod perffeithnvydd mawr y groes
Yn ateb yn fy lle. Amen.

02 Sicrwydda melusdcryr Addcvddien.

i Goleuni ac anfeidrol rym
Yw hyfryd eiriau T nen

;

Pob sill erioed a dd'wedodd Ef
Syri siwr o ddod i ben.

2 Mae 'i eiriau fel y diliau mêl,

A'i holl orch'mynion sy
;

1 gyd yn dangos rhinwedd maith
Santeiddnyydd nefoedd fry.

3 Mae 'i addewidion fel yr haul,

Yn sicr o gadw 'u lle
;

Ac nid â'r sillaf lleia ar goll

01 hyfryd eiriau Ef.

4 Mi orfoleddaf draw o bell

Wrth feddwl am y dydd
Daw t addewidion mawr eu grym
A'm henaid gwan yn rhydd. Amen,

©3 Ffyno?i Calfa;

i Mi welaf ftynon lawn o waed,
Sef gwaed y Meichiau mawr,

Lle gall troseddwyr mwyaf gaed
Gael bywyd ynddi ;n awr.

2 Mae llais y nef yn galw 'n awr
Drueiniaid fawr a mân,

I ddyfod iddi ar y llawr

I\v golchi oli yn lâru



Yr wyf yn dyfod, O fy Nuw
I 'mofyn am y gwaed

;

5
golch yn lân y dua ;

i liw

S/n dysgwyl wrth dy draed. Amen.

tìrbnrg* m. 3. (m. c.)

64 Mawl fr Gwaredwr.

1 O am dafodau fil-mewn hwyl,
I seinio gyda blas,

Ogoniant mawr fy Mhrynwr gwiw,
A rhyfeddodau 'i ras.

2 Fy ngrasol Arglwydd a fy Nuw,
Rho gymhorth er dy glod,

I ddadgan mawl i'th enw gwiw,
Trwy bob man îs y rhod.

3 Dy enw di, O Iesu mawr,
A lawenycha 'n gwedd ;

Pêr sain yn nghlust pechadur yw.
Mae 'n fywyd ac yn hedd.

4 Fyddariaid clywch—chwi fudion rai

Clodforwch Frenin hedd ;

Y dall a'r cloff fo 'n llawenhau
Mewn golwg ar ei wedd. Amen.

65 Dîiw yn unig gymhorth.

1 O rhoddwch fawl i Frenin nef,

Molienwch Ef yn nghyd ;

Fy enaid, mola 'r Arglwydd Dduw
Tra byddwyf yn y byd.

2 Mae 'n barnu 'r gorthrymedig olî,

Mae 'n Gymhorth digoll, da ;

Rhyddhawr y caethion yw Duw Iôn,

Goleuo 'r deillion wnn.



3 Cynhaliwr gweiniaid euog gwael,
Yw 'r Arglwydd hael o hyd

;

Yr holl genhedloedd îs y nef,

Molienwch Ef yn nghyd. Amcn.

66 Etifeddiaeth Plani Duw.

I Plant ydym eto dan ein hoed,
Yn dysgwyl am y 'stad

;

Mae 'r etifeddiaeth i ni 'n dod
Wrth Destament ein Tad.

2 Nî ddigalonwn er ein bod
Yn awr mewn anial wlad :

Mae 'r etifeddiaeth i ni 'n dod
Wrth Destament ein Tad.

3 Gorthrymder geir o dan y rhod,

Ond byr fydd ei barhad
;

Mae 'r etifeddiaeth i ni 'ri dod
Wrth Destament ein Tad. Amen.

^f. ^niw's. M. 3. (M. C)

67 Ymnerihu yn yr A rghoydd.

i Mi âf dan gânu tua'r wlad
Bwrcaswyd i m' i fyw,

Gan adacl byth yn mhell ar ol

Gystuddiau o bob rhyw.

2 ?vlae 'r saint yn dianc at cu Duw
Yn fìloedd o fy mlaen

;

A mi 'n amddifad yma 'n byw
Yn nghanol dr a thân.

3 ! nertha finau i gadw 'mîacr>,

Hcb wyro ar un ílaw,

Nes i mi gyrhaedd fry i byrth
Caersalcm newydd draw.



4 Mi bwysaf, yn yr anial maith,
Ar fy Anwylyd cu

;

Cyrhaeddaf felíy ben fy nhaith,

Er cwrdd gelynion lu. Amen.

5© Deled dy Deyrnas,

I Mae trwst cerbydau Jubil fwyn
Y mil blynyddoedd hedd,

Yn mron a dod i gyrhaedd clyw
Merch Seion wael ei gwedd.

2 doed teyrnasoedd byd yn rhwydd,
Yn eiddo 'n Harglwydd ni

;

Trwy 'r ddaear câner heb nacâu
Am angeu Calfari.

3 Mae 'r hyfryd wawr yn codi draw,
Yn fuan daw y dydd

;

Yn mhob rhyw le o'r ddaear lawr,

Yr Iesu
?n fawr a fydd. Amen.

39 Digonedd diball.

I Ni chaiff fod eisieu byth na thrai,

Tra seren yn y nef,

Ar neb o'r rhai a ro'nt eu pwys
Ar ei gyíìawnder Ef.

2 Mae 'i drugareddau yn ddi ball,

Yn llanw 'r ddaear faith
;

Nid oes na dyn na dawn a all

Eu dweyd na 'u rhifo chwaith.

3 gâd i'm brofi 'th nefol hcdd
Yn mhob anadliad pur ;

Ac felly myn 'd o'r byd i'r bedd
Mewn hûn nefolaidd wir. Amcn,



Si £laín&'s. m. 3. (M. c.)

70 Brysiais, ac nid oedais,

1 Anfeidrol ydyw cariad Iôr,

A'i ras i faddeu bai

;

Mae 'n chwyddo bythoedd, fel y môr,
A'i alwad yn parhau.

2 'Rwy'n penderfynu 'n nerth y nef,

Xa oedaf ddim yn hwy
;

Mi ro'f fy hunan iddo Ef,

Yn euog fel yr wy\

3 Mi bwwsaf byth ar angeu 'r groes
Am lawn faddeuant rhad

;

Nid yw pechodau dua' f' oes
Yn ddim wrth rin y gwaed. Amen.

71 Haìuddgarwch Crist

1 'Rwy'n chwenych gwel'd ei degwch Ef,

Uwch pob peth îs y rhod,

Nas gwelodd lluoedd nefoedd bur
Gyffelyb iddo erioed.

2 Efe yw ífynon fawr pob dawn,
Gwraidd holl ogoniant dyn

;

Rhyw faith drysorau fel y môr,
Sydd ynddo Ef ei hun.

3 Mae 'nymuniadau 'n hedeg fry,

Uwch crëadigol fyd,

Heb weled dim o'r ddaear hon
Yn werth i gael fy mryd.

4 Fe }m gan^yd i lawenydd inv

:

Na fedd pleserau 'r ílawr,

I gariad dwyfol, gv/leddoedd pur
Angylion nefoedd fawr.

5 O ! pam na chaf fi ddechreu 'n awr
Fy nefoedd yn y byd

;

A threulio 'mywyd mewn mwynhad
O'th gariad gwerthfawr, drud. Anien.



72 Tegwch CrisL

1 Iesu yw tegwch mawr y byd,
A thegwch pena ;

r nef

;

Ac y mae 'r cwbl sydd o werth,

Ÿn trigo ynddo Ef.

2 Ac megys pren afalau pêr,

Yn nghanol prenau 'r coed ;

Felly f
; Anwylyd, yntau ;n mnlith

Y meibion sy 'n cael clod.

3 Eisteddais dan ei gysgod Ef,

A;

i ffrwyth oedd felus iawn
;

Ac yma treuliaf ddyddiau V oes,

Fyth, fyth, yn ddedwydd iawn. Ainen.

Bt «lû^îl'S* M. 3. (M. C)

73 Gwnewch hyn er cofam danaf

1 Yn ol ei rasol ordinhad,

At Iesu 'ri isel âf

;

Myfyriaf ar ei gariad rhad,

A'i gynhes gofìo wnaf.

2 Tydi yn marw, minau ;n fyw !

Tydi a'th waed yn lli'

:

O Oen fy Aberth ! O fy Nuw !

Rhaid im' dy gofio Di.

3 Y corff fu dan yr hoelion dur,

Fydd fara i'm henaid i

;

AJ

th waed fydd mwy fy niod bur

—

Fel hyn y'th gofìaf Di.

4 Caf yfed ffrwyth gwinwydden well,
;Nol treiddio

;
r anial trwy

;

Tragwyddol Sabboth fydd yr yl,
A gwledd heb ddarfod mwy. Amen.



74 Cariad at Dduw.

i Na foed fy mywyd bellach mwy
Yn eiddo i mi fy hun

;

Ond treulio fy mynydau i gyd
Er clod i'm Harglwydd cun.

2 Darfydded dydd, darfydded nos,

Fel mynyd fach o'r awr,

Tra b'wyf yn caru, a rhoi íy mhwys,
Ar fynwes f ' Arglwydd mawr.

3 Dymunwn yma dreulio 'm hoes,

foreu hyd brydnawn,
Lle cawn i wylo cariad pur,

Yn ddagrau melus iawn.

4 O ! na allwn rodio er ei glod,

Ac iddo bellach fyw
;

A phob anadliad fyn'd i maes,
1 ganmol gras fy Nuw. Amen.

Y5 Parodrwydd Crist i dderbyn.

1 O ! na dd'oi holl drigolion byd
Yn nghyd at Iesu gwiw

;

Y breichiau a
;m cofleidiodd i,

Gofleidient ddynol ryw.

2 Mynegi ei gyflawnder drud
Fo ?m gwaith mewn byd o boen ;

A thraethu rhin ei gariad cu,

Cyhoeddi " Wele ?

r Oen." Amcn.

%ÙÍ0XÌt< M.3. (M. C.)

73 Y wlad dda odiaeth.

i Mi welaf gyrau 'r hyfryd wlad,
Trwy darth a niwl y gl)n

;

A haul cyfiawnder yn ei nerth,

Yn t'wynu ar bob bryn.



2 Mae afon bur o ddyfroedd byw
Fel grisial gloew clir,

Yn dod o orsedd Duw a'r Oen,
I ddwfrhau ei thir.

3 Ac ar ei glanau tyfa pren
Y bywyd, dwyfol hardd

;

Anfeidrol well na hwnw oedd
Yn tyfu 'n Eden ardd.

4 Ac ar ei ffrwythau dwyfol pur
Y gwledda nef y nef,

I dragwyddoldeb heb ddim traî,

Mae digon arno Ef.

5 Yr Oen a laddwyd ydyw }
x haul,

Ei hedd yw 'r afon fyw
;

A phren y bywyd mawr ei rin,

Efe ei hunan yw.

6 Pob melldith bellach byth ni bydd,
Na thrallod, gwae, na phoen

;

Nac angeu chwaith ni ddaw i wlad
Gorseddfainc Duw a'r Oen.

7 Awn, awn, tan gânu tua 'r wlad,
Awn a meddianwn hi

;

Fe J

i rhoddwyd mewn addewid rad,

Mae ?
r ffordd yn rhydd i ni. Amea»

77 Erfyniadau am adfywiad.

i O ! nefol awel, chwyth yn awr,

Mae bellach yn hwyrhau
;

Er mwyn dy enw, Arglwydd mawr,
O tyred i'n bywhau.

2 O ! Ddwyfol, anorchfygol nerth,

Dadguddia 7
r Aberth mawr

;

Rhinweddau'r gwaed, yr Iawn, y gwerth
Dadguddia i ni

Jn awr.

3 ! wir Ddyddanydd Eglwys Dduw
Preswylia yn ein plith

;

Ac arwain ni fel byddom byw
O dan dy nefol wlith. Amen.



§r0ülìímr* m. 3. (m. c.)

^Ä Hiraethu am gymundeb â Duw.

1 P'le mae 'r dedwyddwch brofais gynt ?

Beth ddaeth o'r awel bêr

A chwythai ;m hysbryd dros bob ton,

I fynwes bur fy Ner ?

2 O ! na bawn fel mewn misoedd gynt,

Yn rhodio m ngoleu 'r nef

!

Pryd gall'swn gânu ddydd a nos,

Mewn pêr soniarus lef.

3 0, na chawn g\vrdd â'r dirgel fan

Lle gallwn gael fy Nuw
;

Fy mater trefnwn ger ei fron

—

Agorwn fynwes friw.

4 Fy ngenau ?n llawn rhes^miau ro'wn,

Y defnydd goreu wnawn
Ot fath gyfleusdra nefol ryw

I wneud fy ngwaith yn iawn.

5 Pwy wyr na chaf y cyfle
?n glau,

Ún rhyfedd dda yw Duw
;

Dysgwylîaf wrtho ddyddiau ;m hoes :

Fe ddaw, er hwyred yw. Amen.

79 At

í7 wrthod Fi.

1 At un a wrendy gyn y gwan
'Rwyf yn dyrchafu 'nghri

;

Yn mhob cyfyngder, ing, a phoen,
O Dduw ! na wrthod fi.

2 Fr mwyn dy grog a'th angeu drud
Ar fynydd Calfari,

A ;

th ddwys eiriolaeth >ti y nef,

O Dduw ! na wrthod fi.

3 Er mor annheilwng o fwynhau
Dy bresenoldeb di

;

Gad imi nesu ger dy fron,

O Dduw ! na wrthod fi.



4 Pan byddwyf yn wynebu yr
Iorddonen ddofn ei lli'

;

A theithio 'n unig trwy y glyn,

O Dduw ! na wrthod íì.

5 A phan y deui yr ail waith,
Mewn mawredd, parch, a bri,

I farnu 'r byw a'r meirw 'nghyd,
O Dduw ! na wrthod fi. Amen,

Parígrìrom* m. 3. (m. c;

8 Tad wrth y llyw.

1 Ar fôr tymhestlog teithio
?
r wyf,

I fyd sydd well i fyw
;

Gan wenu ar ei stormydd oll

—

Fy Nhad sydd wrth y llyw.

2 Drwy leoedd geirwon, enbyd iawn,

A rhwystrau o bob rhyw
;

Y'm dygwyd eisoes ar fy nhaith

—

Fy Nhad sydd wrth y llyw.

3 Er cael fy nhaflu o don i don,

Nes ofni bron cael byw;
Diangol ydwyf hyd yn hyn

—

Fy Nhad sydd wrth y llyw.

4 Ac os oes stormydd mwy yn ol,

Yn nghadw gan fy Nuw,
Wynebaf arnynt oll yn hyf

—

Fy Nhad sydd wrth y llyw.

5 A phan fo 'u hymchwydd yn cryfliau,

Fy angor sicr yw
;

Dof yn ddiogel trwyddynt oll^—

Fy Nhad sydd wrth y llyw.

6 I mewn iV porthladd tawel, clyd,

O swn y^storm a'i chlyw
;

Y caf fynediad llon ryw ddydd

—

Fy Nhad sydd wrth y llyw. Amcn.



3

1

Gorhivys yny Nef,

i Mae 'n hyfryd meddwl ambell dro,

Wrth deithio anial le
;

Ar ol ein holl flinderau dwys,
Cawn orphwys yn y ne'.

2 Pan ar ddiffygio gan y daith,

A lludded maith y lle ;

Mor hoffyw gwybod wedi hyn,
Cawn orphwys yn y ne'.

3 Er colli ein cyfeillion hoff,

Yn yr Iorddonen gref

;

Mae 'n felus meddwl—eto 'n nghyd,
Cawn gwrddyd yn y nef.

4 Cymhwyser ni drwy 'r Ysbryd Glân,
A'i rasol ddoniau Ef

;

Nes delom fel t\vysenau Uawn,
. Yn addfed iawn i'r nef. Amen.

^^lXpr, M. 3. (M. C)

32 Hiraeth am ryddhad.

1 'Rwy'n edrych dros y bryniau pell,

Am danat Iesu mawr
;

O tyr'd f' Anwylyd mae'n hwyrhau,
A'm haul bron myn'd i lawr.

2 Mae dyddiau gruddfan i mi 'n hir,

Caethiwed Babel fawr

;

O, na chawn deimlo 'r Jubil fwyn
Yn agor dorau 'r wawr.

3 Tebygwn pe b'ai 'nhraed yn rhydd,
O'r blin gaethiwed hyn

;

Na wnawn ond cânu tra fawn byw,
Am ras Calfaria fryn.



4 Pererin wyf mewn anial dir,

Yn crwydro yma a thraw
;

A dysgwyî 'rwyf o awr i awr,
Fod t fy Nhad gerllaw. Amen.

83 Tywalltiadyr Ysbryd.

I anfon di yr Ysbryd Glân,
Yn enw Iesu mawr

;

A'i weithrediadau megys tân,

anfon Ef i lawr.

2 Yn ol d ? addewid fawr ei gwerth,
Tywallter oddi fry,

Yr Ýsbryd Santaidd gyda nerth,

I weithio arnom ni.

3 O'th wir ewyllys deued Ef, .

I argyhoeddi 'r byd
;

Ac arwain etifeddion nef,

Trwy 'r anial maith i gyd.

4 Yn ol d' addewid, Iesu mawr,
Yr awrhon anfon di

;

Y gwir Ddyddanydd yma i lawr,

I aros gyda ni. Amen.

34 -^ ros gyda m ì.

i Iesu, Ffrynd cystuddiol rai,

Un tirion iawrn wyt ti

;

Mae'n hwyr, a
7

r dydd ar ddarfod bron,

aros gyda mi

!

2 Ymdeithio 'r wyf mewn anial wlad,
Rho im' dy gwmni cu

;

Mae haul fy nydd ar fachlyd bron,

aros gyda mi ! AmeiL



$Ìít«& M. 3- (^. C)

35 Llefy gwan.

1 O Arglwydd grasol trugarha,

Ac erglyw lais y gwan
;

Amlyga 'th hun i'm henaid cla'

Cyn myn'd flr bythol fan.

2 Mewn poen a gofid rhaid im' fod,

Heb weled gwedd fy Nuw
;

Mewn gwae a th'w'llwch dan y rhod,

Heb 'nabod Iesu gwiw.

3 O tyred, Arglwydd, tyr'd yn glau,

Rho f enaid caeth yn rhydd
;

Doed diwedd ar fy mhoenus wae,
A hedd i'm hysbryd prudd.

4 Dy hyfryd lais, dy hawddgar wedd,
A lwyr foddlona ;mryd

;

Dy gariad sydd ddigonol wledd,
Uwch holl drysorau ?

r byd.

5 Dy iachawdwriaeth, Arglwydd mawr,
O dod yn rhan i mi

;

A gad im' weled hyfiyd wawr
Boreuddydd Jubili. Amen.

86 Argfcjuydd! cofiafi.

1 Pechadur wyf, y dua 'n fyw,

Trugaredd yw fy nghri
;

Gostwng dy glust, a'm ilefain clyw,

O Arglwydd ! cofìa fi.

2 Y mae tosturi fel y môr,
Heb fesur ynot ti

;

O'th ras sy'n annherfynol 'stor,

O Arglwydd ! cofia íì.

3 Boddlonodd Crist y nef yn llawn,

Ar fynydd Calfari

;

Er mwyn ei berffaith ddw}7fol Iawn,
O Arglwydd ! cofia fì.



4 Fy anwireddau fawr a mân,
Yn llwyr darostwng Di

;

I'm puro drwy yr Ysbryd Glân,
Arglwydd ! cofia fi.

5 Pan ddyger adref fry yn llon,

Dy holl anwylion di

;

I fyw mewn gwynfyd ger dy fron,

O Arglwydd ! cofia fi. Amen.

(Dltr Parígts. m. 3. (m. c.)

37 Gweddì ar ddechreu Oedfa.

1 Iesu, Ceidwad mawr y byd,
Rho fywyd yn ein plith

;

Ac agor ddor i draethu 'th air,

Na chauir mo'ni byth.

2 Ymddangos heddyw yn ein mysg,
Fel, yn dy wisg o waed,

Y;

th welwyd gynt ar ben y bryn,
A'r gelyn dan dy draed.

3 Agorwyd ífynon dan dy fron,

Yn hon mae rhinwedd byth
;

Fe olchwyd ynddi 'n berffaith lân,

Rai aflan rif y gwlith.

4 Aed son am hon trwy'r byd ar led,

A gwared, trwy dy ras,

feddiant Satan, cnawd, a gwae,
Dylwythau 'r ddaear las. Amen.

38 Angeti yn nesâu.

I Er tynu i lawr y t o bridd,

A myn'd i byrth y bedd
;

Caf 'hedeg uwch y don ryw ddydd,
Yn llon i fyd o hcdd.



2 Nid oeda 'r cerbyd ddim yn hir,

Mi glywa 'r h'yfryd lef

—

u Tyr'd, fy anwylyd, gwel y tir,

A gwel ei degwch Ef."

3 Dan obaith gwisgo 'r goron wiw,
'Rwyf heddyw 'n dwyn y groes ;

Dysgwylia 'n dawel tra b'wyf byw,
Nes darfod pob rhyw loes. Amen.

39 Cwyn yr EdifeirioL

I Wel dyma 'r eiddil, dyma ?
r gwan,

Yn gruddfan wrrh dy draed
;

Tu hwnt bob gobaith i gael byw,
Ond trwy dy werthfawr waed.

2 Mor anobeithiol yw fy mriw,
;D a' i mofyn meddyg mwy

;

Ond at yr hwn fu ar y pren,

Yn dyoddef marwol glwy'.

3 Am iddo yno grymu ei ben,
A marw ar y groes

;

Mwy na rhifedi beiau 'r byd,
Yw haeddiant dwyfol loes. Amen.

(ÍVl\XÖ$$> M. 3. (M. C)

90 Hyder Ffydd.

I 'Rwy ' fel y gwyliwr ar y mur,
Yn dysgwyl gwel'd y wawr ;

Dydd i gyhoeddi Jubil fwyn,
Fy ngwaredigaeth fawr.

2 Myfi ddysgwyliais amser maith,
Gyflawni geiriau 'r nef

;

O'r diwedd gwawriodd dedwydd ddydd,
Ei bur addewid Ef.



3 Edrychaf 'n awr î'r eilfyd maith,
Mewn rhyw dawelwch llawn

;

O ben Calfaria seiniaf gân,
foreu hyd brydnawn.

4 Byth gorfoledda, f enaid mwy
Dy Briod yw dy Dduw

;

Mwy ydyw rhinwedd marwol glwy',

Na phechod o bob rhyw. Amen.

91 Llefy CystuddioL

i O edrych arnaf, Arglwydd mawr,
Er mwyn yr unig Iawn

;

A llanw ;

r euog tlawd heb ddim,
A;

th nefol ddwyfol ddawn.

2 Duw, tyr'd yn glau mae'n gyflawn bryd,
;R\\w 'n gruddfan dan fy mhoen

;

Rho nerth i'm ddod i
?

r ffynon rad,

Santeiddiaf waed yr Oen.

3 O maddeu ?mai, a golch yn llwyr

Fy llygredd mawr i gyd
;

Ac n'ad i'm fíino
;

th Ysbryd mwy,
Tra byddwyf yn y byd. Amcn.

92 0'r dyfndery llefais arnat.

i O ddyfnder llygredigaeth du,

'Rwyf yn cyfodi
;m llef

;

Drugarog Arglwydd clyw fy nghri,

A;m gweddi yn y nef.

2 Os crefíì aranwiredd, Iôn,

Pwy ger dy fron a sai
;

?

Ond mae trugaredd gyda thi,

1 mi er maint fy mai.

3 Y mae maddeuant gyda thi,

Ar gyfri
; marwol glwy ;

,

Fel gallwy' d ;

ofni yn ddilyth,

Heb byth dy ddigio mwy. Amen.



Si Pferg's. m. 3. (M. c.)

93 Erfynìad am yr Ysbryd.

1 Tyr'd Ysbryd Glân, Golomen nef,

A bywyd oddi fry
;

Ac enyn frlam o gariad pur,

Yn ein calonau ni.

2 Ffurfiol ac oeraidd fydd ein cân,

A'n holl wasanaeth ni

;

Os na fydd ynom nefol dân
O'th weithrediadau di.

3 A gawn ni fod fel hyn o hyd,
Mor farwaidd a di wawr

—

Mor oer ein serch at Brynwr byd,
A'n dyled ni mor fawr.

4 Tyr'd Ysbryd Giân, Golomen nef,

Yn enw íesu cu
;

Ac enyn fflam o'i gariad Ef,

Yn ein calonau ni. Amen.

94 Dilyn yr Arglwydd.

1 'Rwy'n morio tua chartreìn Nêr,

Rhwng tònau maith 'rwy'n byw
;

Yn ddyn heb neges dan y ser,

Ond 'mofyn am ei Dduw.

2 Mae 'r gwyntoedd yn fy nghuro 'n ol,

A mi nid wyf ond gwan
;

cymer Iesu fi 'n dy gôl,

Yn fuan dwg íì i'r lan.

3 Na 'd fi. ar aswy nac ar dde,

I gilio o dy flaen
;

Ond dilyn llwybrau Brenin ne'

Trwy ganol dr a thân.

4 O ! gwna i fy nghalon redeg tr^vy

011 atat ti dy hun
;

Na bo difyrwch genyf mw)-,

Mewn dacar, da, na dyn. Amen.



05 Dysgwyl am iachad.

1 'R'wyf finau 'n un o'r lluaws mawr
Sy'n gorwedd wrth y llyn,

Gan ddysgwyl am i'r angel da
Gynhyrfu 'r dyfroedd hyn.

2 A raid i'm eto farw 'n lân,

'Rol aros yma c'yd ?

Mae rhywrai eraill yma 'n cael

O'm blaen iachad o hyd.

3 Arosaf eto, doed a ddêl,

Pwy wyr 'mhen gronyn bach,
Na ddaw y Meddyg da i'r lle,

I'm gwneuthur inau 'n iach. Amea,

ttS. M. 3. (M. C.)

9© Nerth Vr diffygiol

1 tyred Ysbryd Santaidd pur,

Nertha 'mlinedig draed

;

A rho i'm olwg oleu, glir,

Ar hyfryd dir fy ngwlad.

2 Rho nerth i rodio er dy glod,

Ac iti bellach fyw
;

A threulio 'mywyd gyda blas,

I ganmol gras fy Nuw.

3 O cau fy llygaid rhag im' wel'd

Pleserau gwag y byd
;

N' ad i mi wyro byth oddiar
Dy lwybrau santaidd, drud. Amcn,

97 Cofio Cariad Crist.

i Dewch, bellach rhowch y byd yn mhcll,

Gwageddus yw i gyd
;

A rhowch eich serch ar fyd sydd wcll

Na hwn a'i bethau 'nghyd.



2 O, cofiwch gariad Awdwr hcdd,
O, cofiwch farw Crist

!

Yn barchus dewch i'r nefol wledd,
I loni

;

r enaid trist. Amen.

93 Myned at orsedd Gras.

1 Awn at ei orsedd rasol Ef,

Dyrchafwn lef i'r lan
;

Mae 'n gwrando pob amddifad gri,

Mae 'n rhoddi nerth i'r gwan.

2 Anadla P enaid llesg trwy ffydd,

Mae 'r ffordd yn rhydd at Dduw
;

Mae gras yn gymhorth hawdd ei gael,

A modd i'r gwael i fyw.

3 Ger bron y drugareddfa lân,

Fe gân yr euog rai

;

Mae iachawdwriaeth Calfari,

Yn golchi pob rhyw fai. Amen.

99 Cristyn ordeinio gwledd fr Egîwys.

1 Y noswaith drom bradychwyd Crist,

Er maint ei boenau i gyd,

Ordeiniodd wledd i'r eglwys fawr,

A bâr hyd ddiwedd byd.

2 Wel cofiwn air yr Iesu mawr,
Y gair a dd'wedodd E'

—

" Gwnewch hyn er coí' am danaf fi

Fu farw yn eich Ue." Amen.

^abbatíj* m. 4. (m. s.)

100 Ygân newydd.

1 Mae ;

r gwaed a redodd ar y groes,

oes i oes i'w gofio
;

Rhy fyr fydd tragwyddoldeb llawn,

1 ddweyd yn iawn am dano. D



2 Prif destyn holl ganiadau 'r nef,

Yw " Iddo Ef ;;
a'i haeddiant

;

A dyna sain telynau glân,

A;

r uchaf gân gogoniant.

3 Mae hynod rinwedd gwaed yr Oen,
A;

i boen wrth achub enaid,

Yn seinio
?n uwch ar danau ;

r nef,

Na hyfryd lef seraphiaid.

4 ?Mhen oesedd rif y tywod mân,
Ni bydd y gân ond dechreu

;

Rhyw newydd wyrth o
;

i angeu drud,

A ddaw o hyd i
;

r goleu.

5 Nid yw caniadau 'r nef yn awr,
Ond megys gwawr yn tori

;

Yr hon, fel amnaid fechan iawn,
Arddengys lawn oleuni.

6 Pan ddelo torf y cystudd mawr,
;

r anial dirfawr yno
;

Dylenwir croth pob dwyfol dant
Ag uwch gogoniant iddo.

7 Er adrodd sain pob dosbarth glân,

Ar ddirfawr gân ddiddarfod
;

Ni fydd eu dawn ond isel fri,

Am waed i olchi pechod. Amen.

101 Molwchyr Arglwydd.

i O molwch y Jehofa 'n llon,

Ei weision ef molienwch
;

Rhowch fawl i
;w enw Ef o hyd,

Ac iddo
;n hyfryd cenwch.

2 Molianus fyddo enw da
Jehofa o haul godiad :

Clodforwch Ef drwy ;

r dydd yn lhv>r
r,

Ac hyd yr hwyr fachludiad.



3 Efe wna 'r anmhlantadwy fn llu

I gadw t o'r gwycha'

;

Yn llawen fam i blant heb ri'
;

Canmolwch chwi Jehofa. Amen.

gljfrÒltW. M. 4. (ÄT- s.)

102 O ! deuwch i'r dyfroedd.

1 O dewch i'r dyfroedd, dyma 'r dydd,
Yr Arglwydd sydd yn galw

;

Tragwyddol ras yr Arglwydd Iôr

Sydd fel y mor yn llanw.

2 Heb werth nac arian, dewch yn awr,

Mae golud mawr trngaredd
A'i Avyneb ar yr euog rai

—

Maddeuant a'i ymgeledd.

3 O dewch ! a phiymwch win a llaeth,

Mae yma faeth rhagorol

:

Cewch loew win heb aur na gwerth,

Mae ynddo nerth tragwyddol.

4 Bwytewch ! mae 'r aberth wedi 'i ladd,

Y ddeddf a gadd anrhydedd ;

Ac i bechadur euog gwael,

Mae modd i gael ymgeledd.

5 Tylae 'r wledd yn barod O ! bwytcwch !

A llawenhewch yn Sîon
;

Tragw}rddol hedd i blant y llwch,

O ! yfwch ei melusion. Amen.

103 Y Scibboth cr mroyn dytu

1 Cydunwn bawb i foli Duw,
Ei wyneb heddyw ccisiwn ;

Cydwleddwn g}
rda 'i anwyl blant^,

A'i foliant byth datganwn.



2 Hwn ydyw 'r dydd a wnaeth ein Duw,
A gwerthfawr ydyw 'r oriau ;

De'wn ger ei fron â Ìlawen fryd,

Gan barchu 'r hyfryd forau.

3 Santeiddiodd Duw y seithfed dydd,
I ni gael budd ysbrydol

:

Gwybodaeth gawn o'i gyfraith lân,

A gwir ddyddanwch nefol.

4 Y sawl a ddelo, dedwydd yw,
I deml Duw 'n gyfanedd ;

Mae un dydd yma 'n llawer gwell

!N a mil yn mhabell gwagedd,

5 Cawn yma bob dymunol ddawn,
Cawn Dduw yn llawn trugaredd ;

A?

i Ysbryd i'n cryfhau o hyd
Yn fwy-fwy hyd y diwedd. Amen,

^f • %Jbm9

fí. m. 4 . (m. s.)

104 Buddiigoliaeth y saint

1 Gogoniant byth i'r anwyl un,

A dynodd golyn angau
;

Ysbeiliodd uffern fawr ei gr}rm,
A rhyddion ydym ninau.

2 Gorchfygodd Iesu ar brydnawn,
Y ddraig a'i llawn gynllwynion ;

A'i waed a roddodd i'n glanhau,
A'n cànu ninau 'n wynion.

3 O dewch, angylion, pa 'm na ddewch,
A chyd chwarewch eich tànau ;

A boed i sain Calfaria fryn,

Ail enyn eich telynau.



4 Os chwi a genwch am eich dal

A'ch cynal trwy ei allu,

Ein dyled ni
?n fyrdd mwy a gaed

Am roi ei waed i'n prynu. Amen.

105 Hiraeth am y 7ief,

i Dymunwn fod wrth borth y nef,

Yn gwrando cref gerddoriaeth
Holl waredigol deulu gras,

Yn Salem, ddinas helaeth.

2 Nid oes yn Uys y nefol Oen,
Na gwae, na phoen, na gofìd ;

Ond pawb yn taro yr un tant,

Yn y gogoniant hyfryd.

3 Mae yno apostolaidd dorf
Yn Nghrist yn gorfoleddu ;

Merthyron uchel iawn eu cân,

A gadd trwy 'r tân eu tynu.

4 Hiraethu 'r wyf ar lawer tro,

Wrth deithio 'r fro ddaearol,

Am uno gyda 'r saint i gyd,

Ar fyr mewn gwynfyd nefol.

5 Gwyn fyd na bawn yn seinio mawl
Yn fy nhragwyddol drigfa ;

Yn un o'r rhai sy 'n moli 'r Oen,
Mewn pur ddi boen orphwysfa. Amen

106 Disgyniadyr Ysbryd.

i disgyn fwyn golomen hardd,
Pr)dferthwch gardd Paradwys,

I lawr i'n plith yr oedfa hon,
Ac yn ein calon gorphwys.

2 Santeiddia 'n serch, a ch\\yd ein bryd
Uwch law y byd yn gyfan ;

A gwna 'n calonau celyd nì

Yn demlau i ti dy hunan. Ameru



^ttÚWM* M. 4. (M.S.)

107 Mynyddtyr A rglwydd.

1 Goruwch yr holl fynyddoedd sy,

Bydd mynydd t Jehofa ;

Yn ddyrchafedig yn ddiau,

Goruwch y bryniau uwcha'.

2 Pob cenedl, a phob llwyth, ac iaith,

A brysur ymdaith ato
;

Yn íiloedd myrdd, â llawen noedd,
Fel dyfroedd yn dylifo.

3 A phobloedd lawer iawn a ânt,

A hwy ddywedant " Deuwch
I fynydd ac i d ;

r Duw hwn,
Esgynwn er dyddanwch.^

4 " Efe a'n dysg ni yn ei ffyrdd,

I wybod myrdd o bethau ;

A ni a rodiwn yn un fryd,

011 yn ei hyfryd lwybrau." Amea,

|Q3 Y dwfr a bery.

1 Clust-ymwrandawed pob dyn byw,
Llawened pob rhyw galon

;

Mae udgorn yr efengyl fwyn,
Yn galw ;n addfwyn arnom.

2 Dewch chwi sy 'n blysio 'r ffrydiau by\\

A'ch enaid gwyw ar drengu ;

Cewch dori
;ch syched yma ;n siwr»

A'r bywiol ddr a beiy.

3 Cyflawnder gras a chariad sydd
Fel môr dihysbydd yma ;

Llawn iachawdwriaeth i rai blin,

Fel llaeth a gwin ddylifa. Amen.



109 Enaint tywalltedig.

1 Mae enw Crist i bawb o'r saint,

Fel enaint tywalltedig

;

Ac yn adfywiol iawn ei rîn

I'r enaid blin lluddedig.

2 Pan fyddo V enaid yn y llwch,

A thVllwch fel y fagddu
;

Mae dawn a nerth i'm dwyn yn ol,

Yn enw grasol Iesu.

3 Gobeithiwch ynddo, bawb o'r saint,

Er cymaint yw eich gofìd
;

Gan wybod fod eich Prynwr byw
Yn ffyddlon i'w addewid. Amen.

ìt, M. 4. (M S.)

|Q Brenin Sîon.

1 Yr Arglwydd yn teyrnasu sydd,
Dy Dduw tragywydd S'ion ;

O oes i oes per>^ dy lwydd,
Molwch yr Aj-glwydd tirion.

2 Yr Arglwydd â'i ddeheulaw gref,

Hwn a wnaeth nef a daear,

A roddo ;

i fendith lawn a'i ras,

I Sion, ddinas hawddgar.

3 Mawr iawn ei enw 'n ninas Duw,
A hynod yw yr Arglwydd

;

Ei drigfan hyfryd yno sydd,

Yn mynydd ei santeiddrwydd.

4 D>^veder hyn am Sion bêr,

Fe anwyd Uawer ynddi

;

Nid ambell un, can's cymhorth da
Yw'r Duw goruchaf iddi. Amen.



!

î ì
Tyr Arglwydd.

i I d ?
r Arglwydd pan dd'wedent u Awn,"

Im' llawen iawn oedd gwrando
;

Sa 'n traed o fewn Caersalem byrth,

Yr un ni syrth oddiyno.

2 Caersalem lân, ein dinas ni,

Ei sail sydd ynddi ei hunan
;

A'i phobl sydd ynddi yn gytûn,
A Duw ei hun a'i drigfan.

3 O fewn dy gaerau heddwch boed,
I'th lysoedd doed yr hawddfyd

;

Er mwyn fy mrodyr mae 'r arch hon,
A'm cymydogion hefyd. Amen.

1

2

Byrysgafn gystudd.

1 Os yw 'n gofìdiau yn y byd
I bara hyd y diwedd,

O fewn y nef fe dderfydd h)m,
Troir tristwch yn orfoledd.

2 Pa fwyaf gawn o wres y dydd,
Mwy yno fydd ein moliant

;

Cawn yn lle cystudd byr holl rwysg
Tragwyddol bwys gogoniant.

3 Pryd hyn pereiddia Duw o'r bron
Holl chwerwon ddyfroedd Marah

;

Pr>rd hyn y troir pob chwerw nant,

Yn win i blant Jehofa. Amen.

^ígr. M. 4. (M. S.)

113 "^ rcnoffeiriad Mawr.

"

i CofTâwn yn llawen, gyda pharch,
Am ras ein Harchoffeiriad

;

Un yw o galon dyner iawn,

A mynwes lawn o gariad.



2 Cyd-deimlo mae â'n natur wan,
Fe yr mor egwan ydyw

;

Gyr beth yw profedigaeth gref,

Can's teimlodd Ef y cyfryw.

3 Ni ddiffydd lin yn mygu byth,

Yn fílam fe 'i chwyth yn hytrach ;

Y gorsen ysig byth ni thyr

—

Y gwan fe
;

i gyr yn gryfach.

4 Am hyny yn ei nerth a'i nawdd,
Rhown ninau 'n hawdd ein hyder

;

Ac yna 'n gwared gawn bob tro,

Mewn amser o gyfyngder. Amen.

||4 Geiriau Duw.

i Mae bendigedig eiriau Duw,
Yn Uewyrch gwiw i'r bobloedd

Oedd mewn tywyllwch, cynar goll,

Yn ffordd yr holl genhedloedd.

2 Gwrandawed pob rhyw enaid byw,
Mor hyfryd yw y newydd

;

Mae 'n fywyd i bechadur dwys
Dan ddirfawr bwys euogrwydd.

3 Mae datguddiadau 'r nefol Iôn
A'i addewidion grasol,

Yn Uoni 'r seintiau ar y llawr,

Nes codi
;

r wawr dragwyddol.

4 O rhoddwn foliant hyd y nef,

Gan godi 'n llef yn Hafar,

Am air yr iachawdwriaeth hon,
Tn cyrchu ni o'n carchar. Amen.

115 YSabboth.

i O dyma 'r dydd, penodol yw,
Pw gadw i Dduw yn unig

;

Y Sabboth glân, rhown ynddo glod
I'r Drindod fendigedig.



2 Hwn ydyw 'r dydd gorphwysodd Duw
Oddiwrth bob amryw orchwyl

;

A dyma 'r dydd cyfododd Crist,

Na fyddwn drist, rai anwyl. Amen,

%liom. M. 4- (M. S.)

116 Gorýhewwyd.

I Pan hoeliwyd Iesu ar y pren,

Yr haul uwch ben dywyllwyd ;

Ond wele, yn y t'wyllwch mawr,
Daeth gwawr o'r gair Gorphenwyd !

2 Pan y croeshoeliwyd Iesu cu,

Pyrth ufíern ddu a lonwyd
;

Ond trôdd y pyrth i siomiant trist,

Pan lefodd Crist, Gorphenwyd !

3 Pan y dechreuodd Crist dristâu,

Telynau ;
r nef ostegwyd

;

Ond dyblodd cân y drydedd nef,

Pan lefodd Ef, Gorphenwyd !

4 Holl lafur Crist trwy boenus daith,

A'i galed waith ddybenwyd,
Pan roes â'i olaf anadl gref

Yr uchel lef, Gorphenwyd ! Amen.

117 Yr ail raii.

i Mae Duw yn maddeu a glanhâu,
Yn angeu 'r Oen a laddwyd

;

A dyma waith efengyl gref,

Adseinio ;
r llef, Gorphenwyd !

2 Vr gwan gan Satan lawer gwaith
Colliadau 'r daith edliwiwyd

;

Ond caed diangfa lawer tro,

Wrth gofìo
;

r gair Gorphenwyd J



3 Troes gysgod angeu Yi fore ddydd,
Ei 'stormydd a ostegwyd,

Wrth goíìo yn yr oriau blin

Am rîn y gair Gorphenwyd !

4 Daw gweiniaid Síon uwchlaw poen,
I ydd yr Oen a laddwyd

;

Ar ben eu taith cânt hwythau ?n wir,

Gydwaeddi t gair Gorphenwyd ! Amen»

18 Bwrddyr A rglwydd.

1 Grawn-sypiau t groes, bendithion rhad,
Ddaeth in' tnvy waed ein Harglwydd';

O cofiwn am ei ras a'i ddawn

—

Ei fwrdd sydd lawn helaethrwydd.

2 Ein hysbryd câned wrth y bwrdd,
Lle cawsom gwrdd ot newydd ;

Cawn eto yn nhrigfanau t ne',

Ei foli E'n dragywydd. Arnen.

gtXX%t M. 4 . (M. S.)

119 Cymhorth a bendith.

1 Wel ! dyro eto g>Tnhorth rhwydd,
Arglwydd yr arglwyddi

;

Lle t amlhaodd pechod cas,

Gwna di i'th ras ragori.

2 Rho ddawn a goleu, Arglwydd Iôr,

1 draethu ;

r cynghor dwyfol

;

Ac agor di y galon gau,

I dderbyn oV eiriau nefol.

3 Dy fraich fo mewn gweithrediad hael,

I gaffael buddugoliaeth
;

Dy air yn gryf i weini hedd,

O rinwedd iachawdwriacLh.



4 Perffeithia, Ior, dy nerth sy fawr,

Yn wyneb dirfawr wendid
;

Rho Vi newynog, tlawd, a chaeth,

Ysbrydol faeth a rhyddid. Amen*

|20 Diwedd da.

1 O fraint y dyn sy ?n duwiol fyw,

Caiíf gyda Duw ymdeithio !

A phan i ben ei daith yr â,

O !

?

r diwedd da fydd iddo.

2 Os ing newidia 'i wyneb pryd
A'i wedd yn nghyd wrth drengu ;

! 'r rhagor welir yn ei wedd,
Pan ddring o

7

r bedd i fyny.

3 Rhyw ddryg-hin gafodd drwy ei ddydd,
Nes yn y pridd noswylio

;

Ond deífry, a phan gwyd i'r làn,

Mor deg fydd tranoeth iddo !

4 Pan ddeífry 'r tafod heddyw sydd
Yn nghudd dan bwys y graian

;

Fe dry ei anthem floesg yn floedd,

Ar ben mynyddoedd Canaan. Amen.

|2J Mawlyn Sion.

1 I Ti, O Dduw, y gweddai mawl,
Yn dy santeiddiol Sîon

;

1 Ti y telir trwy holl gred,

Bob gwir adduned calon.

2 Pawb sydd yn pwyso arnat Ti,

A wrendy weddi dostur
;

Ac atat Ti y daw pob cnawd,
Er mwyn gollyngdawd llafur. Amen.



SPgbÌît. M. 4. (M. S.)

i Dan gario 'i groes yn mlaen yr awn,
I'r wlad sy

;n llawn hyfrydwch
;

Cawn yno daflu
7

r groes i ffwrdd,

A siriol gwrdd mewn heddwch.

2 Cyd-deimlo mae ein Ceidwad cu
A'r rhai sydd dani 'n gruddfan ;

Can's cariodd ef ei groes cyn hyn
I ben y bryn ei hunan.

3 Os crcesau fyrdd a rhwystrau sy

» Yn awr i deulu S'íon ;

Pan dderfydd dyddiau'r freuol oes,

Fe dry y groes yn goron. Amen.

|23 ^ berth y groes.

i Am werth yr Aberth ar y groes,

oes i oes fe genir

;

Pan ddarfo ;

r ddaear faith i gyd,
Am dano nid anghofìr.

2 O blegid hwn fe lawenha
Iuddewon a Chenhedloedd

;

Boed son am dano yn mhob man
Trwy ?

r ddaear gan y bobloedd. Amen.

124 Dyddyr A rgliuydd.

i Yn foreu Arglwydd clywi 'm Uef,

Fy llais i
J

r nef dyrchafaf

;

Fy ngweddi 'n union atat ddaw,
Tr bryniau draw 'r edrychaf.

2 Mi ddeuaf, Arglwydd, tua 'th d,
1 brofi

;

th drugareddau
;

Addolaf yn dy santaidd lys,

Yn barchus gyda 'th seintiau.
•



3 O tywys fi â'th Ysbryd Glân,
Yn nyddan ffyrdd uniondeb

;

Gwna lwybr pob dyledswydd lon,

Yn rhwydd ger bron fy wyneb. Ainen.

125 Ceidwad Israel.

i Dysgwyliaf o'r mynyddoedd draw,
Lle daw i'm help \vyllysgar

;

Yr Arglwydd rydd im' gymhorth gref,

Hwn a wnaeth nef a daear.

2 Yr Ion a'th geidw rhag pob drwg,
A rhag pob cilwg anfad :

Cai fyn'd a dyfod byth yn rhwydd,
Yr Arglwydd yv/ dy Geidwad. Amen.

(Sl^EÍTCÍlj. M. 4. (M. S.)

126 Rhyddhad o gaethiwed.

i Blwyddyn y carcharorion caeth,

O'r diwedd ddaeth i fyny
;

Nesâu mae gwaredigaeth lawn,

I'r rhai sy
;n uniawn gredu.

2 Pa fwyaf fo \i cyfyngder hwy,
Bydd fwy-fwy eu cysuron :

Eu hedd, melusach na ;
r dil mel,

A lifa fel yr afon.

3 Ni ddaw i ran y cyfryw rai,

Nac och, na gwae, nac angen
;

Nac yfed dyfroedd Marah mwy,
Ar ol myn'd trwy ?

r Iorddonen.

4 Ond derfydd byth eu poen a'u gwae,
Eu trallod a'u cystuddiau

;

Cant gânu fry mewn hyfryd hedd,

Uwch cyrhaedd pob gofidiau. Amcn-



12T Ymhyfrydu yn Nuw.

1 Yr Arglwydd yw ngorfoledd i,

A'm pur ddaioni penaf

;

Ac yn ei gariad Ef o hyd,

Yn hyfryd llawTenychaf.

2 Does dim mor hardd trwy'r ddaear hon
A'm tirion Iesu grasol

;

Tywyll yw ?

r holl gre'digaeth heb
Ei bresenoldeb nefol.

3 Pa bryd y caf, fy Mhrynwr cu,

Dy garu ?n fil rhagorach
;

A'th foli gyda ;
r santaidd hil,

Ar leisiau fil melusach ?

4 Mwynhau fy Nuw, a'i garu wma'
Dros oesoedd tragwyddoldeb

;

A gwledda yn y nefol yl,
Ar wên ei anwyl wyneb. Amen.

128 Diogelwchy Credadyn.

i Diolchaf fi â chalon rwydd
Vr Arglwydd bob amserau

;

Ei foliant Ef, a'i wir fawrhad,
Fo ;n wastad yn fy ngenau.

2 Wele, y truan a roes lef,

A Duw o
?

r nef yn gwrando
;

Ac a'i gwaredodd o'i holl ddrwg,
AJ

i wraedd oedd amlwg iddo.

3 O ! profwch, gwelwch mor dda yw
•Yr Arglwydd Dduw iV eiddo

;

A gwyn ei f)'d pob un a gred
Roi ei ymddiried ynddo. Amen»



Si %>**$. M. 4. (M. S.)

129 Rhwymau i addoli Duw.

1 Addolwn di ein Harglwydd da,

Sef Brenin tragwyddoldeb ;

Boed i ni bawb i gadw gyl
Ger bron ei anwyl wyneb.

2 Mae 'n galw ar drigolion byd,
I gyd-ddychwelyd ato

;

Cadwedig fydd ei ffyddlan blant,

Sef pawb a gredant ynddo.

3 Pob un sy 'n arddel Brenin ne',

Ac ynddo Fe 'n ymddiried
;

Rhoed brawf o'r ffydd sydd dan ei fron-

Amlyged hon drwy gariad.

4 Y rhai sy 'n treulio dyddiau 'u hoes
Dan groes yr hawddgar Iesu ;

A ymddangosant ar ei wedd,
'N ol dod o'r bedd i fyny. Amen.

130 Yr y$bryd Glân di ddoniau.

1 Tyr'd, Ysbryd Glân, i'n c'lonau ni,

A dod oleuni nefol :

Tydi wyt Ysbryd Crist ;—dy ddawn
Sy fawr iawn a rhagorol.

2 Llawenydd, bywyd, cariad pur,

Ydynt dy eglur ddoniau
;

Dod eli llygaid fel i'th saint,

Ac enaint i'n hwynebau.

3 Gwasgara Di 'n gelynion trwch,

Dy heddwch dyro i ni

;

Os T'wysog i ni fydd Duw Ner,
Pob peth fydd er daioni. Amea



j3 1 Yr wyì SabboílioL

i Chwythed yr awel deneu, lem,

fryn Caersalem newydd
;

I roddi 'n hysbryd mewn iawn hwyl
1 gadw gyl i'r Arglwydd.

2 I fyny awn i fynydd Duw,
Esgynwn i'w gynteddau

;

Dysg in' ei ffordd,—ac wedi hyn,

Ni 'rodiwn yn ei lwybrau.

3 Ac felly awn o nerth i nerth,

Yn brydferth nes cael dyfod,

I foli Duw â llawen floedd,

Yn entrych nefoedd uchod. Amen.

ggimtniaìr. m. 4. (m. s.)

132 Nesâu at Ddnro am drugaredd.

1 'Ble trof fy wyneb, Arglwydd cu,

Ond atat ti dy hunan ?

Pob peth gweledig thâl e' ddim,
Ond gwneuthur i mi ruddfan.

2 Mi nesaf atat eto 'n nes,

Pa les im' ddigaloni ?

]\Iae son am danat ti 'mhob man,
Yn codi 'r gwan i fyny.

3 Dysgwyl yr wyf, a hyn bob cam,
Fel gwyliwr am y boreu

;

Gael profi grym dy nefol ras,

I'm dwyn o'm hadgas feiau.

4 dwg fy enaid Uesg i'r lan,

I'r man 'r wyt ti 'n preswylio ;

Wrth deithio 'r anial maith yn hir,
;Rwyf wedi gwir ddiffygio. Amen.

E



133 Ceìsio cymhorih Dww.

I Arglwydd Dduw y lluoedd mawr,
Anfon i lawr dy gymod

;

Dedwydd yw ?
r hwn a roddo 'i gred,

A?

i holl ymddiried ynot.

2

i

estyn eto i barhau,
Dy drugareddau tirion

;

Ni a?

th adwaenom di a'th dclawn,

Vr rhai sydd uniawn galon.

3 Gobeithiwn ynddo, ger ei fron

Tywalltwn galon berffaith

;

Ac ymddiriedwn tra fo 'm byw,
A d'wedwn " Duw yw 'n gobaith." Amen,

134 Goleu yn y glyn.

i

I

Fy Nuw galluog, rhwyga 'r llen,

A dal fy mhen yn angeu
;

Dod ffydd i glir olygu 'r lan,

Rhag suddo dan y ton'au.

2 Boed llewyrch dy ogoniant dì,

Fy Ion, yn llenwi f enaid
;

Rho 'n lle amheuaeth, hyder grc',

A chân yn lle ochenaid.

J Gwna fi, tra yn y byd y b\vy',

Am farw ?n fwy myfyriol

;

Gan fyw i'th glod mewn einioes wyw,
A marw i fyw 'n dragwyddol. Amen.

§lamaíj t M. 4. (M. S.)

135 Gweddi ojlaen Pregeih.

I Corona 'n hoedfa ar hyn o bryd
A'th hyfryd bresenoldeb ;

Rho brofi grym dy air a'th hedd,

A hyfryd wedd dy wyneb.



2 Gwna 'th air fel cleddyf, Arglwydd da,

O ! argyhoedda ddynion :

Glyned dy saethau ;
r oedfa hon,

Yn nghalon dy elynion.

3 O, am y waedd " Pa beth a wnaf,

Pa fodd y caf drugaredd !

n

Y rhai sy 'n llwythog yn y II e,

Duw maddeu eu hanwiredd.

4 Rhyddhawr y caethion, tyr'd ar frys,

O'th euraidd lys nefolaidd ;

Rhyddha eneidiau yma 'n awr,

Er mwyn dy fawr drugaredd. Amen.

136 Deffro,fraich yr A rglwydd.

i O deífro, deffro, gwisga nerth,

br}rdferth fraich yr Arglwydd
;

Fel yn y dyddiau gynt a fu,

Amlyga ;

th alluowgrwydd.

2 I enyn ynom nefol dân,
Duw anfon dy lân Ysbtyd ;

Aed gyda 'th eiriau santaidd di,

Nerth a goleuni hefyd.

3 O Arglwydd dyro i ni 'n glau,

Y tywalltiadau nerthol
weithrediadau \ Ysbiyd Glân,
A'u grym fel tân angerddol. Àmen.

13T Erfyn am gymhorth i draethn a gwrando.

i O Arglwydd Dduw, bydd i ni 'n borth,
Dod gymhorth o'th drugaredd

;

1 draethu ac i wrando 'n iawn,
Dy eiriau lla\vn gwirionedd.

2 Dy weinidogion gwisg â nerth,
Yn br>rdferth o'r uchelder

;

A doed dy Ysbryd Santaidd di,

1 arg)^hoeddi llawer.



O ! gwna dy eiriau megys tân,

Trwy 'r Ysbryd Glân a'i ddoniau
;

Dy air fel gordd yn awr a fo

Mewn nerth yn dryllio creigiau. Amen.

&XtÙ$lÌX!í%2. M. 4. (M. S.)

138 Hiraeth am dyr Ai'glwydd.

1 Dy babell Di mor hyfryd yw,
Arglwydd Dduw y lluoedd !

Mynych chwenychais weled hon
Gan mor dra thirion ydoedd.

2 Fy enaid flysia fyn'd ar frys,

Fth gysegr-lys yn hylwydd
;

Mae 'nghalon i, a'm cnawd bob cam
Yn gwaeddi am yr Arglwydd.

3 Am dd'od i'th ydd ?
r wyf nos a dydd,

Fel hydd lluddedig gwirion,

A red, dan frefu,
?mlaen bob cam,

1 'mofyn am yr afon. Amen.

139 Llefy Trallodns.

1 O brysia, Arglwydd, clyw fy llais,

O brysur gelwais arnat

;

O'r man lle b\vyf gwrando fy llef,

A doed i'r nef hyd atat.

2 Mae 'ngolwg a'm holl obaith i,

Duw, arnat ti dy hunan
;

O ! bydd di 'n unig yn fy mhlaid,
Na fwrw f enaid allan. Amen.

140 Gweddi am burdeb.

1 Bedyddier fi â'r Ysbryd Glân,

Fel tân pwerus nerthol ;

Ftl byddo i farn a llosgfa fod

Ar bechod yn wastadoL



O ! golch fi beunydd, golch fi'n lân,

Golch û yn gyfan Ârglwydd
;

Fy nwylavv, calon, pen, a'm traed,

Golch fi â'th waed yn ebrwydd.

O Iesu fy Ngwaredwr llawn,

Fy Iawn a'm Prynedigaeth
;

Trwy'th angeu di fy ngwared caf,

Rhag uffern a marwolaeth.

Teyrnasa o Dduw, a bwrw i maes
D' elynion cas gwrthwyneb

;

Ar f enaid llesg rho'th ddelw 'n llawn,

Nes dod i gyflawn burdeb.

Gwasgara weddill pechod câs,

Sêl fi â'th ras yn drigfan
;

Yn berffaith hardd, yn deml wiw,
Adeilad Duw ei hunan. Amen.

6iícaír. M. 5. (M. H.)

141 y Sabboth yn hyfrydwch.

1 Gwaith hyfryd iawn a melus yw
Molianu d' enw di, O Dduw !

Sôn am dy gariad foreu glâs,

A'r nos am wirioneddau 'th râs.

2 Melus yw dydd y Sabboth llon,

Na flined gofal byd mo 'm bron
;

Ond boed fy nghalon i mewn hwyl,
Fel telyn Dafydd ar yr yl.

3 Yn Nuw fy nghalon lawenha,
Bendithio ;

i enw mawr a wna'

;

Mor hardd yw gwaith dy ras, O Dduw
A'th gynghor, pa mor ddyfned yw !

4 Mae gwir lawenydd ger dy fron,

Yn ffrydiau pur i loni 'mron
;

Ac mi gaf lawn ogoniant fry,

Pan buro gras fy nghalon i. Amcn.



142 Deuwch, ac addolwn.

1 O Arglwydd da, mor hyfryd yw
Gwel'd torf i'th foli di yn fyw,

Gan alw arnat yn dy d,
A dysgu 'r ffordd i'r nefoedd fry.

2 O Dduw ?
r tiriondeb, ar bob tro,

Argraffa d' eiriau ar fy ngho'

;

Fel na throseddwyf unrhyw bryd,
Ond dysgu 'th garu 'n well o hyd.

3 Dyrchafer fy holl serch, a'm bryd,
Uwchlaw i bethau gweigion byd :

Dymunwyf 'nabod Brenin Nef,
Rhodio a gorphwys gydag Ef. Ameru

143 " Etoy mae lle."

1 Llefwch genhadon Duw, o hyd,
O ! wele waed Iaehawdwr byd !

Cymhellwch bawb ddod ato Fe

—

Mae J
r Iesu 'n dweyd fod eto le.

2 Chwi rai newynog, tlawd, nesewch
9

O amgylch drws Mess'íah dewch
;

Gwrandewch ei lais a'i alwad E'

—

Mae 'r Iesu ?n dweyd fod eto le.

3 Pwy bynag gredo yn Mab Duw,
Yr enaid hwnw byth fydd byw ;

Yr ernes gaiff o deyrnas ne'

—

Mae 'r Iesu
?n dweyd fod eto le. Amen.

§r ||je« (§mfù. m. 5. (m.h.)

144 y Creawdwryn ganmoladwy.

1 Molianwn Ior, can's hyfryd yw
Dyrchafu 'r llais i foli Duw ;

Ei natur a'i weithredoedd maith
Sydd yn ein galw at y gwaith.



Efe a wnaeth holl sêr y nef,

Mae ?u rhif a'u henwau ganddo Ef

:

Doethineb Duw sydd ddyfnder mawr,
Lle sudda 'n holl feddyliau i lawr.

Molianwn a dyrchafwn Ef,

Sy ?n taenu tew gymylau 'r nef

;

Ac yn darparu gwlaw a gwlith,

Er dwyn bendithion fyrdd i'n plith.

Y bryniau têg, a'r meusydd llawn,

Sy'n dadgan fyth ei ddwyfol ddawn
;

Caiff pob creadur yn ei ryw,

Ei nawdd a'i gymhorth gan ein Duw.

Nid ymhyfryda 'r Arglwydd Dduw,
Yn ngallu un creadur byw,

—

Yn mawredd rhagorolion byd,
Na gwychder anian fawr i gyd.

Ond saint sydd hawddgar ger ei fron,

Ei blant yw ei hyfrydwch llon :

Eu gobaith gwel, a'u hofnau gyr,
Ei ddelw arnynt hoffa 'n llwyr. Amen.

145 Galwad i glodfori Duw.

i Wrth orsedd y Jehofa mawr,
Pl^^ed trigolion byd i lawr ;

Gwybydded pawb mai Ef sy Dduw,
Yr hwn sy'n lladd a gwneyd yn fyw.

2 A'i ddwyfol nerth^ heb gymhorth dyn,
O'r pridd fe 'n lluniodd bob yr un

;

Er in' fel defaid grwydro 'n fíbl,

I'w gorlan dygodd Ef ni 'n ol.

3 Ith byrth â diolch gân ni awn,
Cyfodi 'n llef i'r nef a wnawn

;

Doed pobloedd o bob iaith sy
?n bod,

1 lanw 'th dai â llafar glod.



D' arglwyddiaeth di sydd dros y bycì,

Tragwyddol yw dy gariad drud
;

Saif dy wirionedd byth heb 'sgoi,

Pan beidio haul a lleuad droi. Amen.

Bi f Parlu m. s. (m. h.)

i4G Gorphwysfa V saint.

i Trwy ddrain a d'rysni mae ein taith,

Ond dringo i fyny 'r y'm er hyn ;

Anghofir y gofidiau maith,

'Rol cyrhaedd fry i Sîon fryn.

2 Mae wrth y pyrth angylion mwyn
I'n gwa'dd i heirdd drigfanau 'r nef

;

Mae 'r Iesu 'n croesaw yno 'i hun
Y pererinion blin i dref.

3 Fry ar flodeuog wyrddlas fryn,

Ein henaid blin gaiff eiste' i lawr,

A chyfri 'n llawen y pryd hyn,
Ein teithiau trwy 'r anialwch mawr.

4 Gwagedd ni lygra 'n tafod glân,

A phethau gwael ni flina
;n cíyw ;

Anfeidrol ras fydd byth ein cân,

Uwchlaw goíìdiau o bob rhyw. Amcn.

|4T Cristyn bob etlu

1 'Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy'

Yn Frawd a Phriod i mi mwy
;

Ef yn Arweinydd, Ef yn Ben,
I'm dwyn o'r byd i'r nefoedd wen.

2 Wel dyma un, O ! d'wedwch p'le

Y gwelir arall fel Efe
;

A bery 'n ffyddlon im' o hyd,

Yn mhob rhyw drallod yn y byd.



3 Pwy wrendy ruddfan f ' enaid gwan ?

Pwy 'm cwyd o'm holl ofidiau i'i- lan ?

Pwy ddwg fy maich fel Brenin ne'?

Pwy gydymdeimla fel Efe ? Amen.

148 Newyddion da.

i Newyddion braf a ddaeth i'n bro,

Hwy haeddent gael eu dwyn ar go'

;

Fod Iesu wedi cario 'r dydd,
Caiff carcharorion fyn'd yn rhydd.

2 Mae Iesu Grist o'n hochr ni,

Fe gollodd Ef ei waed yn lli'

;

Trwy rinwedd hwn fe 'n dwg yn iach,

I'r ochr draw 'mhen gronyn bach.

3 Wel, f ' enaid, bellach c'od dy ben,

Mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd wen
;

Ein holl elynion sydd yn awr,

Mewn cadwyn gan y Brenin mawr. Amen.

§0&Í0H\ M. 5. (M. H.)

149 Yr Iesu yn Uawn.

i Wrth droi fy ngolwg yma i lawr,

I g)
rrau 'r greadigaeth fawr,

Gwrthddrych ni wel fy enaid gwan,
Ond Iesu i bwyso arno 'm rhan.

2 Dyma gyfarfod hyfr)rd iawn,

Myfi yn 11wm, a'r Iesu 'n llawn
;

Myfi yn dlawd heb feddu dim,
A'r Iesu 'n rhoddi pob peth im'.

3 Anturia 'n mlaen fy enaid cu
At orsedd Iesu, er mor ddu

;

Mae 'r ífordd yn rhydd, a'r rhodd yn rhad,

I bawb a gredant yn y gwaed.



4 Mae gras yn rhyw anfeidrol 'stôr,

A doniau ynot fel y môr ;

! ead i'r truenusaf ddyn,
Gaelprofi gronyn bach o'u rhîn.

5 'Does arnaf eisiau yn y byd,
Ond golwg ar dy haeddiant drud

;

A chael rhyw brawf o'th nefol rîn,

1 'madaw 'n lân â mi fy hun. Amen.

150 YrA mser cymeradwy.

i Hwn ydyw ?
r dydd o ras ein Duw,

Yr amser cymeradwy yw
;

Brysiwn i roi 'n calonau i gyd
I'r hwn fu farw dros y byd.

2 Gwelwch yr Aberth mawr a gaed,
Mae bywyd i chwi yn ei waed

;

dewch î mewn, heb oedi 'n hwy,
1 wledda ar haeddiant marwol glwy\

3 Dewch, bechaduriaid, dewch i'r wledd,
Mae Iesu 'n cynyg i chwi hedd :

Croesaw sy i bawb dd'od at eu Duw

;

Mae galwad i holl ddynol ryw. Amen.

151 " Yrydym niyn eigaru Ef"

1 Doed fel y dêl, mi a'i cara' o hyd,
Dan bob rhy drallod yn y byd

;

Yn angeu du, a'r farn a ddaw,
Mi a'i cara' i dragwyddoldeb draw.

2 Pan syrthio 'r sêr fel ffigys îr,

Pan ferwo ?

r môr, pan losgo ;

r tir

;

Pan droir yr haul a'r lloer yn ddu,
Pryd hyn mi gara 'Mhrynwr cu. Amen.



tëffijjra* M. 5. (M. H.)

152 Dechreu addoliad.

1 O ! uchel ganwii ddiolch pêr,

Anthemau mawl i'r Arglwydd Ner :

Uwch, uwch y dylem seinio 'n llon

I graig ein hiechyd ger ei fron.

2 Nesawn â diolch clau i'w ydd,
Tw ganmol am ei roddion rhwydd

;

A rhown yn llawen âg un llef,

Y mawl sy 'n deilwng iddo Ef.

3 Oblegyd Duw ar orsedd lân

Sy 'n mhell uwchlaw y duwiau mân
;

Goruchel Frenin mawr dilyth,

Teyrnasa mewn gogoniant byth.

4 O ! down. ymgrymwn oll ar frys,

Mewn parch a gwylder yn ei lys

;

Gostyngwn ar ein gliniau i lawr,

Yn enw ein Cyfryngwr mawr. Amen.

153 Ysbeilio angeu.

1 Nid brenin braw yw angeu 'n awr,
Er pan gyfododd Iesu mawr

;

Fe dynodd Ef ei golyn llym,

A ?

speiliodd uffern fawr ei grym.

2 Blant dynion, codwch fry eich llef,

A'ch holl eneidiau ato Ef,

!\Iewn pêr ganiadau yn gytun,
I foli 'n Prynwr, Duw a dyn,

3 Angylion, â'ch telynau dewch,
Y peraidd danau uwchaf t'rewch

;

A holl drigolion nef a llawr,

Cydseiniwch glod yr Iesu mawr. Amen.



154
.

Briyr Eneiniog.

I Fy nghalon cân mewn hwyl yn awr,

Ogoniant maith fy Mhrynwr mawr,
Crist Iesu 'r Arglwydd, Brenin nef—
Mor hawddgar yw ei degwch Ef

!

2 Ei Dduw dywalltodd lawr o'r nen,

Olew gorfoledd ar ei ben
;

Bendithiodd ef â'i Ysbryd gwiw
Ei Gyrifab uwch holl feibion Duw.

3 Byth saif dy orsedd, Arglwydd Dduw,
Gras yn dy law 7

th deyrnwialen yw
;

A chyfiawn yw dy ddeddfau i gyd,
Fel Llywydd nef a llawr yn nghyd. Amea

fpamre, m. 5. (m. h.)

155 Dirgelwch y groes.

I Mae rhyw ddirgelwch llawer mwy,
Oes, Iesu, y» dy farwol glwy',

Nag y gall sant, tra ynddo chwyth,
Na seraph pur ei ddeall byth.

2 O holl weithredoedd nef yn un,

Y benaf oll oedd prynu dyn
;

Rhyfeddod fwyaf o bob oes,

Gwel'd Iesu 'n marw ar y groes.

3 dyma drysor mawr a drud,
Y gwaed a lifodd dros y byd

;

Na fydded ond ei farwol glwy',

Yn sylfaen ein caniadau mwy.

4 Y mae dedwyddwch pawb o'r byd,
Yn gorphwys ar yr Aberth drud

;

Hyfrydaf gân y seintiau fry,

Fydd byth am angeu Calfari. Amen.



156 ^ Cartref dedwydd.

i Dy heddwch Ior, a gwel'd dy wedd,
Yw ;m cysur mwyaf hyd y bedd

;

Ond gwell fydd im;

gartrefu
;n llon,

Yn nef y nefoedd ger ei fron.

2 Os hyfryd yw mewn anial wîad,
Gael trem o bell ar d fy Nhad ;

Hyfrydach fydd yn llys y nef,

Gymdeithas agos, hoff âg Ef.-

3 Os hoff yw bod o fewn dy d,
Mae pleser gwell yn d; eglwys fry

;

Cawn yma ddafnau melus iawn,

Ond yno môr gorfoledd llawn. Amen.

I5Y Caniadau t ein Tad.

i Fy enaid, hed i'r lan o hyd,
Uwch sn y boen sydd yn y byd ;

A gwel y wir orphwysfa wiw,
Sydd eto

;n ol i bobl Duw.

2 Pan ddysgwyf ;nabod iaith y wlad,

A phêr ganiadau t fy Nhad
;

Dechreuaf gân am farwol glwy',

Na welir diwedd arni mwy.

3 Yn mhen rhyw oesoedd rif y gwlitli,

Ni flina
;
r saint ei foli byth

;

Ond blas o'r newydd iddynt hwy,
Fydd cânu am ei farwol glwy\ Amen,

^lcícümlíe. M. 5. (M. H.)

|Q3 Testyn cân y saint.

i
;Rwy 'n gallu cânu ambell dro,

Pan ddêl gruddfanau ;

r ardd im' co
;

;

Mae ;

i angeu Ef yn troi fy nghri
Yn gân yn ngolwg Calfari.



2 Ar fynydd Sì'on O na bawn !

Mi ganwn yno glod yn iawn
;

;Rwy ?n cânu peth y fan lle 'r wy'
?

Pan elwy' i'r nef mi gânaf fwy.

3 Os îs fy nghân na 'r seintiau sy
Yn seinio

;

r freiniol anthem fry
;

Ein testyn hyfryd sydd yr un,

Sef dwyfol goncwest Mab y Dyn.

4 Ar fyr caf wel'd f' Anwylyd cu,

A'i foli gyda 'r nefol lu,

Yn nghwmni 'r saint a'r engyl glân,

Lle na bydd diwedd ar fy nghân. Ameru

159 Ymhyfryduyn yr lesu.

1 O Iesu mawr, y meddyg gwell,

Gobaith yr holl ynysoedd pell

;

Dysg i mi seinio maes dy glod,

Mai digyfnewid wyt erioed.

2 Gad i mi brofì 'th nefol hedd,
Ac ymddifyru yn dy wedd ;

A syllu ar dy wyneb-pryd,
F'o'm hunig bleser yn y byd.

3 Pâr fod d' ogoniant pur dilyth,

Yn nôd a dyben i mi byth :

Dy fywyd hardd a'th eiriau gwir,

Yn wastad fo fy rheol bur. Amen.

160 ^ r ddechreu addoliad.

1 Bywyd y meirw tyr'd i'n plith,

A thrwy dy Ysbryd arnom chwyth
;

Anadla ;n rymus ar y glyn,

Nes byddo byw yr esgyrn hyn.

2 Dy Ysbryd santaidd oddi fry,

Ddisgyno 'n helaeth arnom ni

;

Gwnaed ein calonau ni bob un,

Yn demlau santaidd iddo
;

i hun. Amen.



|0| Anian newy'dd.

1 O Iesu mawr, rho 'th anian bur,

I eiddil g\van mewn anial dir
;

I\v nerthu trwy 'r holl rwystrau sy

Ar ddyrys daith i'r Ganaan fry.

2 Mi lyna 'n dawel wrth dy draed,

Mi ganaf am rinweddau 'th waed
;

Mi garia 'r groes, mi nofìa 'i don,
Ond cael dy anian dan fy mron. Amen.

antitmn. m. 5. (m. h.)

162 Iachawdwriaeth yr EfengyL

1 Yr iachawdwriaeth fawr yn Nghrist,
Sn melus hyfr^'d y\v i'm clust

;

Balm cryf i'm clwyfau o bob rhyw,
A chordial i'm rhag ofhau yw.

2 Mewn bedd o bechod gorwedd bu
Ein henaid wrth ddrws uffern ddu

;

Ond codi 'r /m trwy ras ein Duw,
I weled nefol ddydd a byw.

3 Aed sn yr iachawdwriaeth fawr
O amgylch ogylch daear lawr

;

A boed i'r nef a'i lluoedd llon

Gyfodi eu llef i seinio hon. Amen.

163 Llaweii)'ddy n ef.

1 Pwy draetha 'r fath lawenydd sy,

Drwy holl g)'nteddau 'r nefoedd fry,

Pan ddêl afradlon tua thref,

Pan aner un etifedd nef.

2 Boddloni 'n dawel mae y Tad,
Wrth weled ffnvyth ei gariad rhad

;

Y Mab yn llon edrycha i lawr
Ar bwrcas ei ddyoddefaint mawr.



3 A hofíì gwel'd mae Ysbryd Duw
Yr enaid manv wnaeth yn fyw

;

A seintiau ac angylion glân
Am gynydd teyrnas Duw a gân. Amen.

164 Y meddyg anffaeledig.

i Erioed ni chlywyd mewn un wlad,
Am neb fel Iesu 'r Meddyg rhad

;

Na meddyginiaeth mewn un oes,

Yn gwella pawb, ond gwaed y groes.

2 Yr enaid sydd yn teimlo 'i blâ,

! doed at Grist, Ef a'i gwellhâ
;

Mae 'n llwyr iachau pob gradd ac oed,

Ni roes i fyny neb erioed. Amen.

165 Adferiadyr hiddewon.

1 Mae 'r amser hyfryd yn nesâu,
Daw 'r llwythau pell gan lawenhau,
1 arddel Crist dan awel gref,

A thanllyd nerth ei Ysbryd Ef.

2 Cyflawnder y Cenhedloedd sydd,
Ar ddod i mewn, O hyfryd ddydd

!

Teyrnasa Iesu 'n Frenin gras,

Ar holl dylwythau'r ddaear las. Amen,

^mi §ljempÍ0r. m. 5. (m. h.)

|gg Duw yn ddaionus.

1 Oruchel Frenin nef a llawr,

Ardderchog yw dy enw mawr
;

D' ogoniant drwy 'r holl ddaear aeth,

Ac uwch y nef dyrchafu wnaeth.

2 Fy ngolwg pan gyfodwyf draw,

I weled cywrain waith dy law

;

Y Uoer a'r sêr aneirif sy

Yn harddu cylch y wybren fry.



3 Pa beth yw dyn—abwydyn gwael

!

I gael fath brâwf o'th gariad hael,

A thrugareddau fyrdd o'r nef,

ryfedd fraint,—coronaist ef

!

4 Dy hael ddaioni dirfawr di,

O Dduw y nef, a ddaw i ni

;

Rhown ninau glod i'th enw glân,

A'th ddoniau cu a fydd ein cân. Amen.

167 Y Drindod

i O rhoddwn glod ar newydd gân,

I'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân ;

Yr Un yn Dri, a'r Tri yn Ün,
Creawdwr a Gwaredwr dyn.

? Pob priodoledd sydd yn Nuw,
Pob enw ac addoliad gwiw,
Berthynant oll yn ddiwahan,
I'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân.

3 Derbyniwn y gwirionedd mawr
Nas gallwn ei amgyffred 'n awr

;

A molwn, bawb, mewn hwyl ddilyth,

Y Drindod heb ddiweddu byth. Amca

168 Cn'

st yn bûh Petn -

1 Y Manna pur, y golofn dân,

Yr Arch, a'r drugareddfa lân
;

Y dr o'r graig, i'w gael bob pryd,

Fy Iesu ydyw 'r rhai 'n i gyd.

2 Yr wyf am ffoi i'r noddfa glyd,

Sydd uwchlaw uffern fawr a'r byd ;

Tan gysgod y Cyfamod rhad,

A seliwyd gynt â dwyfol v/aed.

3 Fel pan fo terfysg, cur, a gwae, ,

A stormydd blinion yn cryfhau,

Caiff f' enaid lechu uwchlaw poen,
Yn mynwes bur yr addfwyn Oen.



4 Wel, dyma 'r lloches dawel iawn
Gaiff fod fy noddfa fore a nawn,
Heb un difyrwch îs y ne',

Ond caru ac edrych arno Fe. Amen.

€m\mx. m. 5. (m. h.)

169 Emyn Foreuol.

i O V enaid ! deffro cân yn awr,

Fel adar achub flaen y wawr
;

Os mawl sy 'n perthyn iddynt hwy,
Perthyna i mi fil miloedd mwy.

2 Fy nyled fawr feunyddiol yw
Talu ufuddaf glod i'm Duw ;

Tra 'n byw 'n y byd y byddaf fl,

Gweddi a mawl sy 'n gweddu i mi.

3 Fy Mhrynwr yw, mae 'n haeddu cael

Y blaenffrwyth o
7m gwasanaeth gwael

;

Am drugareddau rhad heb ri',

Gweddi a mawl sy 'n gweddu i mi.

4 Beth os yw poen a chroesau 'r byd,
Fel ton ar don yn curo o hyd

;

Er maint fy mlinder a fy nghri,

Gweddi a mawl sy 'n gweddu i mi.

5

í

I Dad y trugareddau i gyd,

Rhown foliant, holl drigolion byd ;

Llu ?

r nef, molienwch Ef ar gân,

Y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Ameru

170 1 Emyn JiwyroL

I I Ti, fy Nuw, rhof foliant rhydd,
Am freintiau a goleuni dydd

;

Gad im' gael noddfa gadarn gu,

Dan gysgod dy adenydd di.



2 Er mwyn dy anwyl Fab dy hun,

O ! maddeu 'meiau mawr bob un ;

Fel cyn yr hunwyf b'wyf o hyd,

IMewn hedd â Thi, fy hun, a'r byd.

3 Dysg i mi fyw, a myn'd mewn hedd
Fel i orphwyso, felly i'm bedd ;

Dysg i mi farw, a bod heb fraw,

Pan ddelo Crist ar gwmwl draw. .

4 I Dad y trugareddau i gyd,
Rhown foliant, holl drigolion byd

;

Llu 'r nef, molienwch Ef ar gân,

Y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen.

171 Wrth Ymadael

i Boed gras ein Harglwydd Crist fel gwlith
A Chariad Duw y Tad i'n plith,

Cyrrîtìeithas bur yr Ysbryd Glân
Byth gyda ni yn ddiwahân. Amen.

%ffU M. 5. (M. H.)

172 Teymasiady Cyfryngiur.

i Yr Iesu a deyrnasa 'n grwn,
O godiad haul hyd fachlud hwn

;

Ei deyrnas â o fôr hyd fôr,

Tra byddo llewyrch haul a lloer.

2 Teyrnasoedd, pobloedd o bob iaith,

I'w enw roddant fûliant maith
;

Babanod ieuainc, llesg eu llef,

Yn foreu a'i clodforant Ef.

3 Lle y teyrnasa, bendith fydd—
Y caeth a ddaw o'i rwymau 'n rhydd ?

Y^blin gaifT fythol esmw)1:hâd,
A'r holi rai clwyfus iechyd rhad.



4 Rhoed pob creadur yn ddi-lyth,

Ogonawl barch i n Brenin byth ;

Angylion, molwch Ef uwch ben,

A'r ddaear dweded byth, Amen. Amcn,

173 Cwym Babilon.

i O Arglwydd Dduw ! bywha dy waith
Trwy holl derfynau 'r ddaear faith ;

Tros dir a môr dysgleiria i maes,
Yn nerth dy anorchfygol ras.

2 Mae Babilon yn crynu 'n wir,

Mae 'n rhwym o gwympo cyn bo hir

;

O Arglwydd ! brysia, rhwyga 'r llen,

Boed S'ion bur trw/r byd yn ben. Amcn.

174 Amlygiadau o Dduwyn ngwaith

y

Prynedigaeth.

i Duw, er mor eang yw dy waith,

Yn llanw 'r greadigaeth faith,

'Does dim, trwy waith dy ddwylaw oîî,

At gadw dyn fu gynt ar goll.

2 Ar Galfari, rhwng dae'r a nef
Llewyrchodd ei ogoniant Ef

;

Un haul ymguddiodd y prydnawn,
A'r llall a wnaed yn eglur iawn.

3 Dyma lle mae 'th anfeidrol ras

I'r eitha 'n cael ei daenu i maes ;

A hoil lyth'renau d'enw gawn
Yn cael eu dangos yma 'n llawn.

4 Pa ddawn sy gan y Duwdod mawr
Nad yw ;n ysgrifen yma i lawr ?

Beth all'sai ddangos pwy wyt ti

Yn well nag angeu Calfari.

5 O fyrddiwn rhyfeddodau 'r groes !

Dyoddefodd f Arglwydd angeu locs

;

Caru hyd at ddyoddef llid,

Caru a marw yr un pryd ! Amen.



Jjcrcforìr. m. 5. (m. h.)

175 ^ddoliynfraint

1 Ni all angylion pur eu dawn
Fynegu byth dy glod yn llawn

;

Ond O mor wael y mawl a'r bri

A gân marwolion fel nyni

!

2 Diderfyn glod a moliant sy

Yn llenwi 'r holl ardaloedd fry
;

I'r ogoneddus dorf ddiri',

O mor anhebyg ydym ni !

3 Braint i droseddwyr gwael eu rhyw,
Yw cael addoli 7

r bywiol Dduw
;

Rhyfeddod fod ein Harglwydd hael
Yn derbyn ein haddoliad gwael.

4 Pan fo tiriondeb Un yn Dri
Yn hyfryd wenu arnom ni,

Cawn ar ei air ryw newydd flas,

A molwn Ef fel Arglwydd gras. Amen.

176 Marwolaethy saint.

1 Clywch lais o'r nef, cyhoeddi mae
Wynfyd i'r meirw, dduwiol rai

;

Eu cwsg sy ?n esmwyth yn y pridd,

A'u henwau 'n perarogli sydd.

2 Yn Iesu marw'n ddedwydd maent,

—

I\Ior felus ydyw hun y saint

!

Oddiwrth bob bai gwaredwyd hwy,
Ni theimlant boen na gofid mwy.

3 Yn mhell o'r byd a'i adfyd trist,

Maent yn bresenol gyda Christ

;

Lìafurus waith eu bywyd brau,

Mewn gwobr mawr diweddu mae. Amen.



177 O flaen regeth.

i O tyred Arglwydd yma i'n plith,

Tyrd nefol Ysbryd, arnom chwyth ;

Gwasgara 'r holl gymylau sy
'N tywyllu rhyngom a thydi.

2 Os teimlo gawn dy gariad mawr,
Ein beichiau gwympant oll i lawr

;

Pob cnaid tlawd fydd wrth ei fodd,

Yn cânu maes dy glod ar g'oedd.

3 Yn ol d' addewid, Iesu cu,

I fod lle byddo dau neu dri,

Bydd yn ein mysg ar hyn o bryd,
Tra byddo'th bobl yma'n nghyd. Amen.

WÊànt\kûtx> m. 5. (m. h.)

178 Nerthyn oly dydd.

i O Arglwydd, dyro fwy o flâs

Ar wirioneddau mawr dy ras ;

A goleu pur yr Ysbryd Glân,

I dywys f 'enaid gwan yn mlaen.

0. A dyro nerth yn ol y dydd,
I deithio glyn wylofain prudd,
Nes dod uwch cyrhaedd byd a chnawd,
A holl elynion V enaid tlawd.

3 Fy enaid paid a llwfrhau,

Wrth wel'd gofìdiau 'n amlhau ;

Fe dry dy Dduw y croesau blin,

Ar ben y daith yn felus wîn.

4 Mi dro'f fy ngolwg tua 'r bryn,

Lle daeth i'm nerth wrth raid cyn hyn

;

Nes delo 'r awr i fyned trwy,

Na wela' i groes na thrallod mwy. Amen,



173 Duwioldebyn elw.

i Pan f 'o cysuron byd yn fíbi,

Mae gan dduwioldeb le i droi

;

Gwledd a hyfrydwch ynddi sydd,
I bawb o berchenogion ffydd.

2 Duwioldeb sydd yn elw gwell

Xa holl drysorau 'r India bell
;

Goleuni nefol ynddi sydd,
Wna 'r dywell nos yn oleu ddydd.

3 Pan sycho ffrydiau 'r byd bob un,

Pan ballo cnawd a chalon dyn
;

Try ;n felus wledd a chân bryd hyn,
Yn ngolwg iawn Calfaria fryn. Amen.

180 Rhedegyryrfa.

i Rhedwn ar frys, mawr ydyw 'r fraint

—

Y nef yw diwedd gyrfa 'r saint

;

Er maint yw 'r llid, par'tow'd ein lle

Yn mynwes Crist o fewn y ne'.

2 Draw mae ein Iesu mawr a'n Duw,
A brodyr fyrddiwn i ni 'n byw ;

Mae yno rai 'n clodfori o hyd,
Fu 'n teithio gyda ni yn y byd.

3 Mi âf yn mlaen, er pelled yw,
IV wlad 'r wyf am fyn'd iddi i fyw

;

O'r diwedd tiria 'm henaid gwan,
O ddyfnder moroedd mawr i'r lan. Amen.

^Cuííjer» M. 5. (M. H.)

181 Ymddiriedyn angeu Crisf.

i O Arglwydd ! cofìa 'th angeu drud,

A'th boenau mawrion yn y byd,

A dadleu 'rhain âg uchel lef,

Tros f ' enaid tlawd yn nghanol nef,



2 Na'd fì ymddiried. tra F'wyf byw
Ond yn dy angeu di, fy Nuw

;

Dy boenau a dy farwol glwy*,

Gaiff fod yn ymffrost i mi mwy.

3 Ni cheisiaf loches ond dy glwy',

Tan donau mawrion fwy na mwy
;

Mae 'th waed, yn nyfnder poen a gwae,
Yn peri i mi lawenhau.

4 Os daw y gyfraith yn ei grym,
A gofyn am berfifeithrwydd im'

,

'Does gen' i ond dangos angeu loes,

A'r gwaed yn llifo ar y groes. Amen.

1312 Sinai a Chalfaria.

i Mae ;

r gair yn bur, a'r ddeddf yn lân,

A Duw ei hun yn ysol dân
;

A minau 'n euog ger ei fron,

Heb nodded ar y ddaear hon.

2 Ond yn y tywydd garw hyn,
Mae golwg ar Galfaria fryn,

A'r aberth ynoun prydnawn,
Yn dwyn tawelwch hyfryd iawn.

3 Mae yn y gwaed rinweddau gwiw,
I olchi 'm henaid du ei liw

;

A phrawf o rîn maddeuol ras,

A gliria 'm holl euogrwydd cas.

4 Pan gaf fy ngwneyd yn berffaith lân,

Perffaith bryd hyny fydd fy nghân

;

Caf roddi 'r goron byth ar ben
Yr Hwn a'm prynodd ar y pren. Amcn

183 Cymdeithas gyda Christ cüi bobl

I Tydi, 'r hwn mae fy enaid drud,

Yn hoffi uwchlaw holl bethau 'r byd,
Mynega i mi, fy Mugail mwyn,
Pa le r wyt yn bugeilio 'th yn.



2 Pa le mae 'r graig, pan fyddo gwres,

Sy 'n cadw 'r defaid rhag y tês ?

Yn nghyd â'th braidd mae f ' enaid prudd
Yn chwenych gorphwys ganol dydd.

3 Paham, fy Arglwydd, rhaid i mi
Droi heibio o'th ddiadell di ?

'D yw V enaid gwan yn chwenych bod
Yn eiddo i neb ond Crist a'i nôd. Amen.

%n%tW igmiT. m. 5 . (m. h.)

134 d. nogaeth ifolianu D

u

a '.

1 O rhoddwn fawl i'n Harglwydd Dduw,
Ffynon tragwyddol gariad yw

;

Ei drugareddau mawrion Ef,

A bery byth, fel dyddiau 'r nef.

2 O mor ryfeddol yw ei waith,

Dros holl derfynau 'r ddaear faith !

Pwy byth all draethu 'n llawn ei glod,

Anfeidrol, annherfynol Fod !

3 Dy heddwch gad i mi fwynhau,
Heddwch dy etholedig rai

;

A phan y rhoddi'r rhai'n yn rhydd,
Fy iachawdwriaeth inau fydd.

4 Gad i mi dreulio f ' einioes wiw,
Mewn undeb gyda 'th blant, O Dduw

;

Ac yn y diwedd gad im' dd'od
I'th felus foli uwch y rhod. Amen.

185 Cariad at Grist.

1 Nid oes un gwrthddrych yn y byd
Yn deilwng o fy scrch a'm bryd

;

Ond tynfa f ' enaid tlawd y sy

At drysor tragwyddoldeb fry.



2 Pe cawn y byd i gyd yn grwn,
A byw rìynyddau fil yn hwn ;

Ni fyddai hyn ond gofid blin,

Heb im' gael heddwch Duw ei hun

3 Fy Iesu garaf bellach mwy,
Dyoddefodd troswyf farwol glwy* ;

Fy Mhriod hynod yw o hyd,
A'm cyfaill goreu yn y byd. Amen.

186 ^ddewidion gwell.

i Na fydded ardal cyn bo hir,

O'r dwyrain i'r gorllewin dir,

Na byddo'r iachawdwriaeth ddrud
Yn llanw cyrau 'r rhai'n i gyd.

2 Dowch, addewidion, dowch yn awr,
Dyhidlwch eich trysorau i lawr ;

Myrddiynau ar fyrddiynau sydd,
Yn disgwyl am y boreu ddydd.

3 Doed gogledd, de, a dwyrain bell

I glywed y newyddion gwell

;

Ac eled sn efengyl gras

Yn gylch oddeutu 'r ddaear las. Ameiì

Mmljam* m. 5. (m. h.)

137 £>uw
}
a digon.

1 Tydi, fy Nuw, Tydi i gyd,

Yw 'r cwbl feddaf yn y byd ;

Yr wyt yn well, yr wyt yn well,

Na'r India bell a'i pherlau drud.

2 O fewn yr anial dyrys maith,

Yn disgwyl hyfryd ben fy nhaith
;

'Rwyn gwel'd yn wir, ny/n gwel'd yn wir,

Yr oriau 'n hir heb dy fwynhau.



3 Yn mhell uwch sn daearol fyd,

Mae fÿ nhrysorau oll i gyd ;

Y wlad lle mae, y wlad lìe mae,
Rhyw fôr didrai o berffaith hedd.

4 Yn nyfhder pob rhyw drallod mae
Un radd o'th hedd yn llawenhau

;

Rho wel'd dy wedd, rho wel'd dy wcdd,
À phrofì'th hedd yn well na'r byd. Amen.

188 YwladwelL

j Mae gwlad o wynfyd pur heb haint,

Byth yno y teyrnasa 'r saint

;

Lle nad oes tywyll nos, ond dydd,
A phleser heb ddim blinder sydd.

2 Mae yno yn dragwyddol hâf,

Ni wywa byth ei blodau braf ;

'

Ond angeu meg>T
s môr y sy

Rhyngom a'r wlad nefolaidd fry.

3 Yr ochr draw i angeu aV bedd,
Mae meusydd g^vyrddion hardd eu gwedd ;

I Israel felly Canaan fu,

I'w gwel'd tu draw 'r Iorddonen ddu.

4 O am gael ífydd i ymlid ffwrdd
Y cul amheuon sy 'n ein cwrdd ;

Fel gallom wel'd, â golwg clir,

Drigfanau dedwydd Canaan dir. Amen.

189 Prawf o rîn y gwaed.

i O tyr'd i ben, ddedwyddaf ddydd,
A gad i'm hysbryd fyn'd yn rhydd ;

Rho brawf o'th ras ar frys i mi
O haeddiant aberth Calfari.

2 Boed i mi rodio 'n ddinacâd,
Dan awel hyfryd rhîn y gwaed

;

A threulio 'm hamser ddydd a nos,

Mewn myfyr am dy angeu loes.



Fy unig gysur yn y byd
Fo edrych ar dy wyneb pryd

;

A'm horiau elo heibio 'n llawn,

Wrth gânu am dy ddwyfol ddawn. Amen.

PttrsUjJ* M. 5. (M. H.)

19O PobPeth yn dda.

1 Yn awr mewn gorfoleddus gân,
Dyrchafa 'm llais i'm Harglwydd glân

;

Yn nghyd â'i saint cydseinio wna',

Fy lesu wnaeth bob peth yn dda.

2 Trwy demtasiynau maith diri',

Bu 'n gymhorth cryf i'm henaid i

;

Tra byddwyf byw ei foli wna',

Fy Iesu wnaeth bob peth yn dda.

3 Er gwgu arnaf uffern fawr,

Yn nghyd â drygau maith y llawr
;

Digon imi fydd gras fy Nuw,
Pob peth yn dda wnaeth Iesu gwiw.

4 Ac wrth fyn'd trwy 'r Iorddonen ddu,
Caf brofl hedd fy Mhrynwr cu

;

Er chwyddo 'r tonau cânu wna',

Fy Iesu wnaeth bob peth yn dda.

5 A phan gyrhaeddaf uwch y nen,

I blith cantorion nefoedd wen
;

Uwch na seraphiaid seinio wna',

Fy Iesu wnaeth bob peth yn dda. Ameru

191 Galwad ar ieuenctyd.

1 Cysegrwn flaenfTrwyth ddyddiau 'n hces
I garu 'r hwn fu ar y groes

;

Mae mwy o bleser yn ei waith,

Na dim a fedd y ddaear faith.



2 Cael bod yn foreu dan yr îau

Sydd ganmil gwell na phleser gau

;

Mae ffyrdd doethineb oll i gyd,
Yn gysur ac yn hedd o hyd.

3 O, na threuliaswn yn ddi-goll,

O dan iau Crist fy mebyd oll

;

Mae 'r hwn a'm prynodd ar y groes,

Yn deilwng o bob awr o'm hoes. Amcn.

192 Dymuniady sain t.

1 Pe cawn adenydd boreu wawr,
Ehedeg wnawn dros foroedd mawr,
Nes d'od i olwg S'íon wiw,
Lle mae fy Mhriod mawr yn byw.

2 Rhagori ar ddengmil mae ei wedd,
'Rwy 'n llwyr foddloni yn ei hedd :

Ni cheisiaf bleser tan y nef,

Ond digon o'i gymdeithas Éf. Amen.

ÿlafor-g-glgir. m. s . (m. hj

193 Cofio angeu Crist.

1 O tyr'd yn mlaen, fy enaid trist,

I goíìo chwerw angeu Crist

;

Fe roes ei hunan yn fy lle,

A phwy a gofiaf ond Efe ?

2 Ei gorff a'i enaid ar y groes

Yn aberth dros ein beiau roes

;

A dr a gwaed i'n golchi 'n wn,
A ddaeth o'i ystlys ar y bryn.

3 Diolchus gof a fydd o hyd
Am angeu Crist tra paro 'r byd ;

A chênir am ei loesion Ef,

I dragwyddoldeb yn y nef.



4 Rhyfeddol oedd i'r Oen dífai

Gymeryd cosb yr euog rai

!

Ti gai 'r gogoniant, Iesu ma\vr,

Dros byth am gofìo llwch y llawr. Amen.

194 Gweddi drosy deyrnas.

1 Pen Arglwydd nef a daear lawr,

Disgwyliwn wrth dy enw mawr !

Ac yn y llwch yrm fel hyn
Yn ceisio gwedd dy wyneb gwn.

2 Mae 'n beiau 'n aml iawn dros ben,
Ac yn cyrhaeddyd hyd y nen,

Gan alw arnom ddial maith
Y llaw a'n cadwodd lawer gwaith.

3 Ond O ! er mwyn y gweddill sydd
Yn rhodio 'th ffyrdd, a chadw'r fíydd,

Bydd dirion wrth yr Ynys hon,

Sy 'n plygu eto ger dy fron.

4 O gwel ein dagrau, gwrando 'n llef,

Ac arbed eto, Arglwydd nef

;

Amddiffyn ni rhag Uid a brâd
Ac mewn trugaredd cadw'n gwlad. Amcn.

195 Mat wolaeth cyfeillion.

i Cyfeillion gerais fel fy hun,
Sy 'n myn'd o'm blaen, o un i un

;

'Rwyf finau 'n tynu ar eu hol,

I fyd na ddeuaf byth yn ol.

2 Pan fyddwy 'n rhodio \ dyffryn du,

Rho wedd dy wyneb, Iesu cu ;

A dwg fì at y lluoedd llon,

Sy'n gwledda'n wastad ger dy fron. Amen.



j$H*0ti:£. M. 5. (M. H.)

196 Gwageddy byd affyddlondeb Crist.

1 Beth dâl im' roi fy serch a mryd
Ar ddim a welais yn y bd ;

Da, daear, dyn, pa gysur yw
Y dydd y dêl digofaint Duw ?

2 Pan b'wy 'n wynebu angeu du
Bydd pawb yn cefnu arnaf fì

;

Pryd hyn pwy gynal f ' enaid gwan
I ddod o'r anial fyd i'r lan ?

3 Pr dywyll wlad pan fyddwy'n myn'd,
Yr Iesu fydd fy ffyddlon ffrynd !

Pa frawd, pa chwaer, pa gyfaill gwell,

AJm hebrwng i
?

r ardaloedd pell ?

4 Pam carai 'r byd a'i wagedd mwy ?

Hyd angeu ;n brin y deuant hwy
;

Gwell imi garu 'r Ffrynd a ddaw
Yn angeu i 'maflyd yn fy llaw. Amcn.

|Q7 Llèfaty drugareddfa.

1 Mae ynot ti, O Dduw, ryw 'stôr

O ras a doniau fel y môr

;

O gad i'r truenusaJn fyw
Gael maddeu 'i bechod mawr a byw !

2 Ger bron y drugareddfa fawr,

O fiaen y fainc yn crymu i lawr,

Gwel y pechadur duaf gaed
Yn 'mofyn am rinweddau 'th waed.

3 Cjoihyrfed ufTern fawr a'r byd,
Fy enaid yma ln o hyd,
Nes teimlo 'maich yn dod i lawr,

A'm nef yn dechrcu ar y llawr. Amen.



198 Addoliyn yr yshryd.

i O Arglwydd Dduw, y B'renin mawr,
Dy fendith dyro i nì 'n awr

;

Rho i ni 'r fraint ar hyn o bryd,
Yn d' Ysbryd i'th addoli 'nghyd.

2 Edrychwn i'r mynyddoedd draw
I ddysgwyl am gael help dy law ;

O Arglwydd, estyn dy fraich gref,

Vr\ dwyn o'r ddaear tua'r nef.

3 'Rwyt ti, O Dduw, yn mhob rhyw fan,

Yn codi 'r gweiniaid oll Vr lan
;

Rho i ni wedd dy wyneb llon,

Bydd yn ein mysg yr oedfa hon. Amen

^gtrCS* M. s. (M. H.)

I@@ Gweddi Pregethwyr.

i 'R ym yn dy erfyn, Arglwydd mawr,
Disgyn o entrych nef i lawr,

Hyd ysgol faith Jehofa
Jn ddyn,

Rho fendith Jacob i bob un.

2 Gwna ni fel halen trwy dy ras,

Yn wn, yn beraidd iawn ei flas ;

Yn foddion yn dy law o hyd,

I dynu 'r adrlas sy ar y byd.

3 Pâr fod d' ogoniant pur dilyth

Yn nôd a dyben i ni byth

;

Dy fywyd hardd, a'th eiriau gwir,

Yn wastad i ni 'n rheol bur.

4 Gad i ni ddod i'r mynydd fry,

I'r cwmwl goleu atat ti,

Fel y dysgleirio 'n gwyneb pryd,

Nes synu Israel oll i gyd. Amen.



200 Cospedigaeth ein heddwch ui ocdd
amo Ef

i Fy enaid, cwyd dy olwg fry,

A gwel yr Oen ar Galfari

;

Creawdwr daear lawr a'r ne^
Yn rhoi ei fywyd yn ein lle.

2 Edrychwn arno, dyma 'r Dyn,
A píiwy yw Ef, ond Duw ei hun !

Pechodau 'r holl druenus fyd

A bwysant arno Ef yn nghyd.

3 O feiau mawr ! beth all'sech fwy
Na rhoi i Frenin nefoedd glw/ :

Lladdasoch Ef !—fe drodd y rhod.
Mae dydd eich dial chwithau 'n dod.

Amen.

201 Mawredd dyfodiady Banfwr.

i Mae Brenin nef ar fyr yn dod
Mewn rhwysg na welodd neb erioed

;

Mae angeu, uffern fawr, a'r bedd
Yn ofni edrych ar ei wedd.

2 Fe lysg y byd yn ulw mân,
Try 'r grëadigaeth fel o'r blaen

;

Cwymp y planedau er eu maint,
Bydd Iesu 'n Frenin ar ei saint.

3 Pan syrthio ser y nen i lawr,

A phan ddirToddo 'r haulwen Aiwr
;

Er cymaint fydd y 'storm a ddaw.
Dyogel fyddaf yn ei law. Amen.

örcgorn. m. 5 . (m. ii.)

202 Pcchadur archoUedig.

i Pechadur wyf, da g\vyr fy Nuw,
Llawn o archollion o bob rhyw,



Yn byw mewn eisieu o waed y groes,

Bob mynyd awro'r dydd a'r nos.

2 Yma, fy Arglwydd, wrth dy groes,

Y ceir fy enaid ddydd a nos,

A than ddyferion pur dy waed,
Yn disgwyl beunydd am iachâd.

3 O edrych, Arglwydd, 'nawr yn rhad,
Ar un sy 'n gorwedd wrth dy draed

;

A dywed, " Yn dy waed bydd fyw !"

A molaf byth dy enw gwiw. Amen.

203 Deisyf cymdeithas Iestt*

1 Yn fynych, fynych, Iesu cu,

Dadguddia ?th hun i'm henaid i

;

Mewn stormydd blin yn wastad gâd
Im' allu llefain " Abba, Dad."

2 Gwna íì 'n gyfarwydd iawn o hyd
Yn ffyrdd d' orch'mynion yn y byd ;

Na âd i bechod roi im' glwy',

Nac ofhau marw 'mlino mwy.

3 Tra caffwyf rodio
?

r ddaear hon,
Rho 'th hedd fel afon dan fy mron

;

Ac yn y diwedd moes dy law
Im' dwyn o'r byd i'rnefoedd draw. Amea

204 Ymserchu mewn ethau anweledig.

1 O Arglwydd, dena 'm serch a'm bryd
Ar y gwrthddrychau sy uwch y byd ;

Trysorau hyfryd canmil gwell,

Cuddiedig draw ar fryniau pell.

2 O nertha f' enaid gwan ei ffydd,

Roi 'ofal arnat ti bob dydd
;

Heb flino 'nghylch amseroedd draw,
Y rhai o bosibl byth ni ddaw.



Rho i mi lechu 'n dawel glyd,

Tu hwnt i sn fy meiau i gyd ;

Uwch twrf a themtasiynau 'r llawr,

Tan gysgod dy gyfiawnder mawr.

A boed íy nghlustiau'n gwrando o hyd
Ddirgelion dystaw nefol fyd ;

A'm hunig bleser ddydd a nos
Yn nyfnion wirioneddau 'r groes. Amen.

<êtohìîìXtt. M. 6. (M. 6. 8.)

205 Gwaedy groes.

1 Ni chollwyd gwaed y groes
Erioed am ddim rr llawr ;

Ni oddefwyd angeu loes

Heb ryw ddybenion mawr
;

A dyna oedd ei amcan Ef,

Ein dwyn o'r byd i deyrnas nef.

2 Wel bellach tyr'd yn mlaen,
Nac ofna f ' enaid mwy

;

Llai grym sy'n uffern dân
Na dwyfol farwol glwy' ;

Mae'r gwaed, mae'r gwraed dywalltodd Ef
Yn ucha'i bris o fewn y nef.

3 Mae'r orsedd wen yn rhydd,
Aeth Magdalen yn mlaen

;

Manasse hefyd sydd
Yn seinio 'r nefol gân :

Mi glywa'r sn, sn peraidd yw,

Am ddwyfol, nefol waed fy Nuw.

4 Dystewch, elynion mwy,
Rhowch le tua phen fy nhaíth ;

Chwi roisoch i mi glwy3

Disymwth lawer gwaith

!

Y' mlaen, y' mlaen, mae'm trysor drud,

Tu hwnt i derfyn eitha'r byd. Amen.



206 Hiraeih am y nef.

i Mae 'r pomgranadau pur,

A'r peraroglau rhad,

Yn magu hiraeth cryf

Am hyfryd d fy nhad

:

O Salem bur ! O Sîon wiw !

Fy nghartref i, a chartre 'm Duw.

2 'Does le i aros dim,
Mi glywaf lais y nef

'Nawr yn fy ngalw 'mlaen
Yn fuan ato Ef :

Ffarwel, ffarwel ddeniadau 'r byd,
Methodd eich tegwch fyn'd a'm bryd.

Amen.

JtboraibiY* m. 6. (m. ó. s.)

207 Cânu am oruchafiaeth.

1 Fe gân 'tifeddion gras
Yn beraidd maes o law,

Wrth weled boddi 'r Aipht,

A hwythau 'r ochr draw :

Fy enaid, hed i ben y bryn,

I wel'd y goncwest ryfedd hyn.

2 Mae enw Calfari,

Fu gynt yn w'radwydd mawr,
Yn ngolwg f ' enaid cu
Yn fwy na'r nef yn awr

:

O, ddedwydd fryn, santeiddiaf le,

Dderbyniodd ddwyfol waed y ne'.

3 Am Iesu mawr ei ras

Y mae caniadau 'r nef

;

A?
r anthem gyda blâs

Sy'n myn'd i'w glustiau Ef

:

Telynau aur sy'n cânu ?n un
Effeithiol goncwest Mab y dyn. Amea



208 Tangnefedd Duw.

I Ymlawenhaf yn Nuw,
Tra byddwyf byw 'n y byd,

Er maint y croesau 5
n.a\vr

A'm gofid mawr i gyd
;

Cael gwir fwynhad o'i hyfryd hedd,
I'm henaid tlawd sydd hynod wledd

2 Ei fraich dragwyddol gref,

A'i allu Ef o hyd,

A nertha f ' enaid gwan
Trwy r glyn i'r Ganaan glyd

;

Digonol yw ei nefol ras

I lawenhau ei waelaf was.

3 Dy gariad, Awdwr hedd,
A'th fwyn dangnefedd yw

Fy nghysur melus, gwir,

Tra bwy'f ar dir y byw:
dwg íì 'n dêg i'th nefol d,

Byth ger dy fron i'th foli fr\ . Amen.

Croft^, M. 6. (M. 6. 8.)

209 YJubilL

i Udgenwch, weision Duw,
Yr udgorn arian mawr,

Gan ddwyn i ddynolryw
Ragorol new) dd 'nawr :

Blwyddyn y Jubili a ddaeth
A rhyddid cu i'r rhai oedd gaeth-

2 Eneidiau ofnus, dewch
Yn rhwydd at Iesu Grist

;

Amheuon >maith rhowch

—

Daeth cysur i'r rhai trist

:

Blwyddyn y Jubili a ddaeth
A rhyddid cu iY rhai oedd ^

racth.



3 Cymerwch feddiant rhad
O'ch etifeddiaeth fawr

;

O dewch i d eich Tad,
Gan lawenychu 'n awr

:

Blwyddyn y Jubili a ddaeth
A rhyddid cu i'r rhai oedd gaeth.

4 Dadseinied gras ein Duw
Trwy holl derfynau 'r byd ;

A doed ei deyrnas wiw
Dros gyrau hwn i gyd :

Daeth blwyddyn fawr y Jubili,

^lodfored pawb ein Harglwydd ni. Amen.

^IO MoliyrOen.

i Nesâu mae ?
r hyfryd ddydd

Cawn seinio Jn newydd gân,

Ar ol caethiwed maith
Am waredigaeth lân,

Yn mysg y llu sydd fel y wawr,
Yn mhell o wlad y cystudd mawr.

2 Gerbron yr orsedd lân
Ymgrymwn oll i lawr,

Gan foli
;
r Oen ar gân

Am waith ei gariad mawr:
Cydganwn glod â?

r dyrfa gu
Ar beraidd dôn sy 'n moli fry. Amen.

Coiltog* M. 6. (6.8.)

2

1

Dilyn y ererinion.

i Mae lluoedd maith yn mlaen,
^Nawr o

J

u carcharau ?n rhydd,

A gorfoleddu maent,
011 wedi cario ;

r dydd ;

I'r lan, i
J

r lan, diangasant hwy,
Yn ol eu traed y s-angwn mwy.



2 Gadawn y byd yn ol,

Y byd y cawsom wae
;

Y byd ag sydd bob dydd
Yn ceisio 'n llwfrhau :

î ! i welwn wlad uwch ser y nef

Sydd fil o weithiau 'n well nag ef.

3 Mae 'r ffordd yn awr yn rhydd,
Agorwyd hi o bob tu,

O ddyfnder daear lâs,

I entrych nefoedd fry
;

O dring, o dring, fy enaid mwy,
Mae nerth i\v gael mewn marwol glwy*.

Ameru

212 Byrysgafn gystudd.

i Ni phery ddim yn hir

Y ddu dymhestlog nos
;

Ni threfnwyd amser maith
I neb i gario 'r groes:

Mae \ hyfryTd wawr sy'n tori draw,
Yn dweyd fod boreu braf gerllaw.

2 Mi welaf gwmwl dû
Yn awr yn mron a fibi,

A gwynt y gogledd sy
Ychydig bach yn troi

;

>ol tymhestl fawr, daw yn y man,
Ryw hyfryd hîn ar f enaid gwan. Amen.

5.lebr0m m. 6. (ô.s.)

213 1
7morhwysiad ar addewid Duw.

i Dysgleiria foreu wawr
'Rol nos o faith barhâd

;

Dadguddia i ni 'n awr
Ryw ran o'r hyfryd wlad,

Lle rhcd afonydd dwyfol ryw
. môr didrai dros Sì'on wiw.



2 A heibio 'r dywell nos,

Fe fíy cymylau 'r nen
;

Fe ddaw 'r addewid wir
A'i geiriau pur i ben

:

Fe gwyd yr haul, cawn wel'd yn glir,

Ein hetifeddiaeth cyn b'o hir.

3 Wel, ymgysura 'n awr
Fy enaid ofnus gwan,

Sy'n cwrddyd bob rhyw awr
A rhwystrau yn mhob man

;

Mae Duw o'm plaid, caf cyn b'o hir

Wel'd fy holl feiau 'n colli tir. Amen.

214 Yr Icsu yn bob cth.

i Fy Iesu yw fy Nuw,
Fy noddfa gadarn gref

;

Ni fedd fy enaid gwan
Ddim arall dan y nef

;

Mae Ef ei hun a'i angeu drud,
Yn fwy na'r nef, yn fwy na'r byd.

2 O ffynon fawr ei rhîn

Yn llawn o wîn a llacth,

Sydd yn ei haeddiant Ef,

Agoryd nef a wnaeth :

Dewch bawb yn nghyd, i wel'd y fraint

A gadd y lleiaf un o'r saint.

3 Mae nymuniadau i gyd
Yn cael boddlonrwydd llawn,

A'm holl serchiadau 'nghyd
Hyfrydwch nefol iawn,

Pan byddwy'n gwel'd wrth oleu'r wawr
Mai eiddo im' yw Iesu mawr. Amen.



215

JJlW. M. 6. (6. S.)

Clodforeddyr Oen.

&n

i O nefol addfwyn Oen,
Sy'n llawer gwell na'r byd,

A lluoedd maith y nef
Yn rhedeg arno 'u bryd

;

Mae'th ddawn, a'th ras, a'th gariad drud,
Yn llanw'r nef, yn llanw 'r byd.

2 O ! fìynon lawn o hedd î

! anchwiliadwy fôr !

Sy'n cynwys ynddo 'i hun
Ryw annherfynol 'stôr '.

Ti b'ía 'r clod, wel cymer ef,

Trwy 'r ddaear lawr, a nef y ne£

3 Ymgrymed pawb i lawr
1 enw ?

r addfwyn Oen
;

Yr enw mwyaf mawr
Erioed a glywyd sôn :

Y clod, y mawl, y parch, a'r bri,

Fo byth i enw 'n Harglwydd ni. Amcn.

216 Cristyn ganolbwynty priodoliaetliau.

i I enw 'r Iesu mawr
Boed moliant hyd y nen

;

Rhoed pawb trwy nef a llawr

Y goron ar ei ben :

Teilwng yw 'r Oen—doed dae'r a ncf
I gânu am ei haeddiant Ef.

2 Mae cariad yn ei wedd
At wael golledig fyd ;

Cýfiawnder llym a hedd
Sy'n ymgusanu 'nghyd

:

Trugaredd a gwirionedd pur
Sy'n cyd ddysgleirio yn ei gur.

%



Diderfyn gariad maith,
Tragwyddol gariad y\v

;

Mor gyflym oedd ei daith
I achub dynol ryw :

O, wele 'r Oen ar Galfari,

Yr Iesu
;n marw drosom ni. Amen,

tbtthÿ. M. 6. (6.8.)

0,17 Y Brenin ái luoedd.

i Mae ;
r Brenin yn y blaen,

;R ym ninau oll yn hy;

;

Ni saif na dr na thân
O flaen fath arfog lu :

Ni awn, ni awn, tan gânu \x laa,

Cawn fuddugoliaeth yn y man.

2 Ni welir un yn llesg

Yn myddin Brenin nef,

Can;

s derbyn maent o hyd
O'i nerthoedd hyfryd Ef

:

Ni gawn, ni gawn, y gloyw wîn,

Melus ei ryw, santeiddiol rîn.

3 O fewn Caersalem lân

Mi welaf fyrdd o saint,

Wedi diengu 'mlaen
Tros fryniau mawr eu maint

:

Dylynaf ol y dyrfa hon
Er dr a thân, er llif a thon. Amen

218 CariadCrist.

i Mae caru 'Mhrynwr mawr
Mae edrych ar ei wedd,

Y pleser mwya'n awr
Sy iV gael tu yma i'r bedd :

O gariad rhad ! O gariad drud !

Sydd fìl o weithiau ;n fwy na ;
r byd.



Enynwyd ynof dân
gariad pur y nef,

Nid oes a'i diffydd chwaith
Tra credwyf ynddo Ef

:

Mae 'i lais, mae'i wedd, mae rhîn ei wacd.
Yn troi 'ngelynion dan fy nhraed.

Bydd di yn gymhorth pur
I'm henaid ddydd a nos ;

Fy holl ddyddanwch gwir
Fo'n tarddu o waed y groes :

Dystewi wnaf, mae trysor mwy
Na fedd y byd mewn marwol glwy'. Amcn.

CarmeL m. ô. (ô.s.)

219 <<4 rglwydd, cojìa ft.

i I fyny at fy Nuw,
Fy enaid c'od dy lef,

Heibio 'r angylaidd lu,

I eithaf nef y nef :

Gostwng dy glust o'r bryniau fry

—

O Arglwydd grasol ! cofìa íì.

2 ?R wyf yma 'n wael fy ngAvedd,

Yn euog ac yn wan
;

Gelynion creulawn sy

O'm hamgylch yn mhob man :

Bydd i mi 'n blaid i goncro 'r Uu

—

U Arglwydd grasol ! cofia fi.

3 Yn wyneb uífern ddu,
Ac angeu mawr ei r>-m,

Rho i mi nerth wrth raid

—

Bydd Di yn gyfaill im'

:

Yn nyfroedd yr Iorddonen ddu,
O Arglwydd grasol ! cofia fi. Amcn.



220 Erfyniadauyr edifeirioL

i Ar fìn y dibyn dû
1 Rwy'n gwaeddi ar fy Nuw,

Rhag myned at y llu

Sydd mewn trueni
?n byw :

Arglwydd, clyw fy llef a'm cri,

Er mwyn gruddfanau Calfari

!

2 Waredwr mawr y byd,
Fy ngofid a fy mhlâ

Sy'n amlwg it' i gyd,
Atolwg, trugarha

!

O maddeu 'meiau cyn fy medd,
A gad im' brofi 'th nefol hedd.

3 Ni ollyngai ngafael mwy
Nes derbyn cymod nef,

A theimlo 'r hedd sydd trwy
Ei aberth gwerthfawr Ef

:

A d'wedyd wrthyf gan fy Nuw,
" Mae ?

r hwn fu farw eto 'n fyw." Amea

22 1 Ymorhwys ar Dduw.

i Fy enaid, at dy Dduw,
Fel gwrthddrych mawr dy gred,

Trwy gystudd o bob rhyw,
A themtasiynau, rhed

;

Caf ganddo Ef gysuron gwir,

Fwy nag ar foroedd nac ar dir.

2 O ! na allwn roddi 'mhwys
Ar dy ardderchog law

;

A gado i gystudd dd'od
Oddi yma ac oddi draw

;

A byw tan nawdd y dwyfol waed
Yn ngolwg hyfryd d fy Nhad. Amcn.



(Sbeimtunt* m. 7. (8. 7. 4.)

222 Mawredd ac awdurdody Gwarediur.

1 Iesu, Iesu, 'r wyt yn ddigon,

Wyt yn llawer mwy na'r byd ;

Mwy trysorau sy'n dy enw
Na thrysorau 'r India i gyd :

011 yn gyfan, &c,
Ddaeth i'm meddiant gyda'm Duw.

2 Mae dy enw mor ardderchog,
Fel yn ngrym y storom gref

Llaesa'r gwyntoedd, llaesa'r tonau,
Dim ond im' ei enwi Ef

:

Noddfa gadarn, &c,
Yw yn eitha' grym y dr.

3 Rhyfedd, Arglwydd, yw'th drugaredd !

Rhyfedd, Arglwydd, yw dy rym !

Nid oes yn y nef na'r ddaear
A all dy wrthsefyll ddim :

Try 'r grë'digaeth, &c,
01 a gwrthol wrth dy air. Amen.

223 Crtst ollyn hawddgar.

1 Wele n sefyll rhwng y myrtwydd
Wrthddi*>rch teilwng o fy mryd

;

Er o'r braidd yr w/n ei 'nabod
Ef uwchlaw gwrthddrychau 'r byd ;

HenfYych foreu ! &c,
Caf ei weled heb un llen.

2 Rhosyn Saron yw ei enw,
Gwyn a gwridog, hardd ei bryd

;

Yn rhagori mae ar ddengmil
O wrthddrychau pena'r byd :

Ffrynd pechadur, &c,
Dyma 'm llywydd ar y môr.



3 Beth sydd i mi mwy a wnelwyf
Ag eilunod gwael y Uawr ?

Tystio 'r wyf nad yw eu cwmni
I'w gymharu â'r Iesu mawr :

O am aros, &c,
Yn ei gariad ddyddiau f oes. Amen

224 Byw ì ddiohh.

1 Boed fy mywyd oll yn ddiolch
Dim ond diolch yw fy lle

;

Ni wna gwaredigaeth ragor
I greadur îs y ne' :

Gallu îr nefoedd, &c,
Oedd a'm daliodd i i'r lan.

2 O ! darfydded i mi garu
Unrhyw bleser îs y ne',

A darfydded im' fyfyrio

Ar un gwrthddrych yn dy le :

Aed fy ysbryd, &c,
011 yn awr yn eiddo i Ti. Amen.

IPjÊmcJL M. 7. (8. 7. 4.)

225 Ffynon Calfaria.

i Y mae rhinwedd gras y nefoedd
dragwyddol faith barhâd

;

Nid oes diwedd byth ar efíaith

Haeddiant perffaith dwyfol waed
Ac er golchi, &c,

Dysglaer fydd yr afon byth.

2 Heddyw yr agorwyd ffynon,

Ddysglaer fel y grisial clir :

Y mae 'n llanw ac yn llifo

Tros wastadedd Salem dir :

Bro a bryniau, &c,
A gaiff brofì rhîn y dr.



3 Minau ddof i'r fíynon loew,

Darddodd allan ar y bryn
;

Ac a olcha 'm henaid euog
Ganwaith yn y dyfroedd hyn :

Myrdd o feiau, &c,
Dafla' i lawr yn ngrym y dr. Amen.

226 Yr Iesu yn ddigon.

i Gwyn a gwridog yw fy Arglwydd,
.

Gwyn a gwridog yw ei wedd
;

Brenin y brenhinoedd ydyw
Yma a thu draw i'r bedd :

Mae dy degwch, &c,
Wedi 'm henill ar dy ol.

2 Mae deng myrddiwn o rinweddau
Dwyfol yn dy enw pur

;

Yn dy wedd mae mwy o degwch
Nag a welodd môr na thir :

Rhosyn Saron, &c,
Ti yw tegwch nef y nef.

3 Mae dy wedd yn drech na byddin
O elynion mawr eu grym ;

Nid oes yn y nef na 'r ddaear
Saif o flaen,dy wyneb ddim :

'Gair o'th enau, &c,
Wna y dywell nos yn ddydd. Amen.

22T Lîwyddiant yr Efengyl.

i Taened gweinidogion b>-\vwd

Iachawdwriaeth Iesu ar led ;

Cluded moroedd addewidion
Drosodd draw i'r rhai di-gred :

Aed efengyl, &c,
Ar adenydd dwyfol wynt.

2 Doed preswylwyr yr anialwclj,

Doed trigolion bro a bryn

;



Doed y rhai sydd ar y cefnfor

I garu ;
r iachawdwriaeth hyn,

Nes bo adsain, &c.,

Moliant yn amgylchu 'r byd. Amen,

|k M. 7. (8.7.4.)

228 Boreu taweL

1 Tyred hyfryd foreu tawel,

Tyred hafaidd ddedwydd ddydd,
Pan ga;

r dorau pres eu hagor,

Pan y delo
y
x caeth yn rhydd

;

Rho arwyddion, &c,
I fod hyny yn nesâu.

2 Trwy y niwl a'r tywyll gwmwl,
Gwelaf draw yr hyfryd wlad,

Nes yw ;m ffydd yn llefain allan,

Dacw ddedwydd d fy Nhad :

Dyma ddigon, &c,
I mi lwyr anghofio ;m gwae.

3 Yn y wlad 'r w^'n myned iddi,

Mi gaf ddianc ar fy mhoen,

—

Gorphwys byth tu draw i ofid,

Yn nghymdeithas Duw a'r Oen ;

Ni ddaw tristwch, &c,
Byth i mewn tros fryniau

?
r nef.

4 Ni bydd yno gofio beiau,

Dim ond llawn faddeuant rhad
;

Cofio ?
r groes, a gr)^m y cariad,

A chlodfori am y gwaed

:

Darfu ofni, &c,
Daeth Uawenydd yn ei le. Ameru

229 A rosyn nh yr Arglwydd.

1 Yn y deml, megys Anna,
Mi arosaf ddyddiau f' oes ;



Byth o'th d ni cheisiaf fyned,

Er ei bod yn dywyll nos
;

Gwych anrhydedd, &c.,

Yw bod yno 'n cadw dms.

Wedi dysgwyl fel Simeon,
Ddyddiau meithion, pwy a yr

Na chaf wel'd dyddanwch Isracl,

Megys yntau yn yr hwyr ?

Os caf hyny, &c,
Marw mewn tangnefedd wnaf. Amen,

ttona. m. 7. (8.7.4.)

230 Ceidwad ì'r colledig.

1 Dyma Geidwad i'r colledig,

Meddyg i'r gwywedig rai

;

Dyma un sy'n caru maddeu
I bechaduriaid mawr eu bai

:

Diolch iddo, &c,
Byth am gofìo llwch y Uawr.

2 Mae 'n rhoi bywyd ac ymgeledd
I rai 'n gorwedd yn eu gwaed ;

Gwisgo 'r noeth, a golchi 'r arlan,

Codi 'r truan ar ei draed :

Teilwng ydyw, &c,
O'r cr croniant bvth am hvn.00 » *

3 Brenin tragwyddoldeb ydyw,
Llywodraethwr dae ?

r a ne'

;

Byth ni wêl tylwythau 'r ddaear
Geidwad arall ond Efe :

Mae E'n ddigon, &c,
Y tragwyddol fywyd yw. Amen,

23 1 Gogoniant Iesu,

1 Y mae gwedd dy wyneb grasol

Yn rhagori llawer iawn, H



Ar bob peth a welodd llygad

Ar hyd wyneb daear lawn
;

Rhosyn Saron, &c,
Ti yw tegwch nef y nef.

Nid yw harddwch maith y ddaear,

Harddwch o wahanol ryw,

Tegwch dysglaer y ffurfafen,

Ddim, wrth ochr Iesu'm Duw

:

Fe ddiflana, &c,
Tegwch natur ger ei fron.

Mi ddymunwn wel'd yn rhwygo
Holl gymylau du y nef,

Fel y gallwyf weled gronyn
O'i ogoniant hyfryd Ef

:

O ! dadguddia, &c,
Degwch llon dy wyneb pryd. Amen,

Jüfot». m. 7. (8. 7. 4.)

232 Myfyrio ar Grist digroes.

1 Arnat, Iesu, boed fy meddwl,
Am dy gariad boed fy nghân

;

Dyged sn dy ddyoddefiadau
Fy serchiadau oll yn lân :

Mae dy gariad, &c,
Uwch y clywodd neb erioed.

2 O ! na chawn ddifyru 'nyddiau
Llwythog tan dy ddwyfol groes,

A phob meddwl wedi ei glymu
Wrth dy Berson ddydd a nos :

Byw bob mynyd, &c,
Mewn tangnefedd pur a hedd.

3 Os agori di fy llygaid

I gael gwel'd y cariad llawn,

Lifodd allan fel y moroedd
Ar Galfaria un prydnawn,

Ti gei 'r cwbl, &c,
Roddaist i mi yn fy rhan.



4 Mae rhyw hirneth yn fy nghalon
Am gael ffoi o dwrf y byd ;

Gwel'd y dyddiau collai 'ngolwg
Ar bob tegan ynddo 'nghyd :

Cael ymborthi, &c,
Byth ar sylwedd pur y nef. Arnen.

233 Gwaedy groes.

i Gwaed y groes sy'n codi ' fyny
'R eiddil yn goncwenvr mawr ;

Gwaed y groes sydd yn darostwng
Cawri cedyrn fyrdd i lawr :

Gad im' deimlo, &c,
Awel o Galfaria fryn.

2 Ymddiriedaf yn dy allu,

Mawr yw 'r gwaith a wne'st erioed ;

Cefaist angeu, cefaist uffern,

Cefaist Satan dan dy droed :

Pen Calfaria, &c,
Nac aed hwnw byth o'm cof. Anien.

234 Hiraeth amfwynhau Duw.

i 'Cheisiaf, Arglwydd, ddim ondh)-ny,
Treulio 'm dyddiau hyd y bedd,

I dy garu a'th ryfeddu,

Ac ymborthi ar dy hedd

:

Dyna ddigon, &c,
'Cheisiaf feddu dim ond hyn.

2 Dyma 'r fan dymunwn aros,

O fewn pabell bur fy Nuw,
Uwch terfysgoedd ysbryd euog,

A gofidiau o bob rhyw

:

Tan awelon, &c,
Peraidd iachus tir fy ngwlad. Amcn*
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Yw fy mywyd yn y bydL



D'wed a ellir nesu atat,

D'wed a ellir dy fwynhau,
Heb un gorchudd ar dy wyneb^
Nac un gwg i'm Uwfrhau ?

Dyma 'r nefoedd, &c,
Wyf am gael tu yma i'r bedd,

Mi ddysgwyliaf, doed a ddelo,

Deued boreu, deued nos,

Deued corwynt a thymhestloedd,
'Nes cael profi gwaed y groes :

Gwel'd dy glwyfau, &c,
Yw 'r ddedwyddaf awr i mi. Amen*

CatrsalenT, m. 7. (3. 7. 4.;

239 Marwynyr Arglwydd,

1 Torf o'm brodyr sydd yn gorwedd
Yn y bedd, anghofus dir

;

Yn y dyffryn lle maent hwythau,
Byddaf finau cyn bo hir

;

Lle na chlywir, &c,
Dim o sn trafferthion byd.

2 Gwyn eu byd y rhai sy'n meirw
Yn yr Arglwydd, gwyn eu byd

;

Maent yn gorphwys yn y porthladd
Fuont yn ei ddysgwyl c/d :

Gwell yw yno, &c,
Deng mil gwell na chyda ni. Amcn.

240 Ar ddechreu oedfa hwyrol.

1 Duw 'r bendithion yw dy enw,
Yn cyfranu 'n helaeth iawn,

'N ol cyfranu yn y boreu,

Rhoddi eilwaith y prydnawn :

Dyro fendith, &c,
Eto ;n rhagor yma i lawr.



2 Mil o filoedd, myrdd myrddiynau,
A fu 'n dysgwyl wrth dy ddôr

;

Ac er rhoddi 'n helaeth iddynt,

Para 'n gyflawn mae dy stôr :

Rho i ninau, &c,
Fendith newydd, nefol Dad. Amen.

24 1 J^%8 ymadael.

i Dan dy fendith wrth ymadael
Y dymunem, Arglwydd fod ;

Llanw'n calon â dy gariad,

A'n geneuau â dy glod :

Dy dangnefedd, &c,
Dyro i ni yn barhaus.

2 Am efengyl gras a'i breintiau,

Rhoddwn ddiolch byth i Ti

;

Caffer ffrwythau iachawdwriaeth
Yn lluosog arnom ni

:

I'r gwirionedd, &c,
Gwna ni 'n ffyddion tra b'om byw.

3 Melus fydd y fwyn g^eillach,

Yn y pur ogoniant maith
;

Melus fydd cydganu 'r anthem,
O un galon, a'r un iaith ;

Melus meddwl, &c
?

2\a fydd raid ymadaeí mwy, Amen.

242 Cofio angeu Icsu.

i Cofìo am farwolaeth Iesu,

O, mor hyfryd ydyw 'r gwaitli !

T)echreu yma ar y ddaear,

Para i dragwyddoldeb maith .-

Haleluia, &c,
Dyma iachawdwriaeth lawn. Amcn.



ëÿlmm. m. 7 . (8. 7. 4.)

243 Gwleddoeddy nef

1 Aed y nos derfysglyd heibio,

Doed y boreu cyn bo hir,

Pan y caffo 'm henaid wledda
Yn y nefol Ganaan bur

;

Gyda myrddiwn, &c,
O ffyddloniaid anwyl nef.

2 Yno y dymunwn drigo,

Wrth afonydd gloewon llawn,

O risialaidd ddr y bywyd,
Sydd yn llifo 'n hyfryd iawn :

Lle cawn yfed, &c.,

Nefol gariad byth mewn hedd. Amen.

244 Nestc at angeu.

1 Tynu tua 'r byd tragwyddol
'Rwyf fi yma ddydd a nos ;

Myned adref at fy mhobl
Sydd yn cânu am angeu ?

r groes :

Mi gaf weled, &c,
Pen fy ngyrfa cyn bo hir.

2 Pan fo golud a meddianau,
A chysuron byd yn ffoi

;

Pan fo dyfroedd oerion angeu
O fy amgylch yn crynhoi :

Gwenau Iesu, &c,
Ddeil i fyny f enaid gwan. Amen.

245 Llefy cystuddiedig.

1 Disgyn, Iesu, o'th gynteddau
Lle mae moroedd mawr o hedd,

Gwel bechadur sydd yn gruddfan
Ar ymylau oer y bedd :

Rho im' brofi, &c,
Pethau nad adnabu 'r byd.



t

Wrth dy orsedd 'r wyf yn gorphwys,
Llefain arnat fore a nawn,

Am gael clywed llawn ddystawrwydd
O'm heuogrwydd tanllyd iawn :

A thangnefedd, &c,
Pur o'm mewn yn cadw 'i le.

Ynot mae afonydd mawrion
O ffyddlondeb ac o hedd

;

Er fy mwyn dyoddefaist angeu,
A gonveddaist yn y bedd ;

Fel y gallwn, &c.
Fyn'd i mewn i'r ddinas bur.

O gwasgerwch dew gymylau,
I'r addewid rhoddwch le

;

Nid i'r ddaear hon y'm ganwyd,
Tragwyddoldeb yw fy lle :

'Nol tywyllwch, &c,
Daw o'r diwedd foreu wawr. Amen.

Cíemenf . i\i. 7. (8. 7. 4.)

246 Effyniau am scuüeiddhâd.

1 O santeiddia f enaid, Arglwydd,
Yn mhob nwyd, ac yn mhob dawn

;

Rho egwyddor bur y nefoedd,

Yn fy ysbryd llesg yn llawn :

Nad fi grwydro, &c,
Draw ac yma o fy lle.

2 Plana 'r eg^-yddorion hyn\
Yn fy enaid bob yr un,

Ag sydd megys peraroglau
Yn dy natur di dy hun ;

Blodau hyfryd, &c,
Fo 'n dysgleirio dae'r a nef.



3 Wrth fy nghuro gan y gwyntoedd,
Wrth fy maeddu gan y don,

Wrth fy nryllio 'n erbyn creigiau,

Blinais ar y ddaear hon :

O ! am ddyddiau, &c,
Pan ddarfyddo pechu'n lân. Amen.

24T Cymdeithas â dyoddefiadau Crist.

i O na b'ai cystuddiau f Arglwydd
Yn fy nghalon yn cael lle !

Pob rhyw loes a phob rhyw archoll,

Pob rhyw fflangell gafodd E'

:

Fel bo'i mhechod, &c,
Gael ei glwyfo a'i wanhau.

2 O na byddai oriau ' mywyd
Yn ymborthi ar oriau 'i boen,

Fel y gallwyf íì gydredeg
A chystuddiau ;

r addfwyn Oen

;

Fe ga'i mhechod, &c,
Felly 'n fuan golli 'r dydd.

3 Ffordd nid oes o waredigaeth
Ond agorwyd ar y pren ;

Llwybr pechaduriaid euog
Mewn i byrth y nefoedd wen :

Dyma 'r brif-ffordd, &c,
Gwna im' ei rhodio tra b'wyf byw. Amen,

&ú\mm. m. 7. (8.7.4.)

248 Dysgwyly Jubili.

1 Dysgwyl 'r wyf ar hyd yr hirnos,

Dysgwyl am y boreu ddydd,
Dysgwyl clywed pyrth yn agor,

A'r cadwynau Jn myn'd yn rhydd i

O ! na wawriai, &c,
Boreu hyfryd Jubili.



2 Dysgwyl wnaf er hyn yn dawel,
Ac mi greda ?n gryf y daw

Eiddil gwan o'i holl flinderau

Yn ddiangol yn dy law
;

Mi ddysgwyliaf, &c,
Am yr hyfryd Jubili.

3 Daw, fe ddaw y wawrddydd oleu,

Nes bo'r cwmwl du yn ffoi

;

Tarth a niwl yn cyd-ddiflanu

Ag oedd wedi cydgrynhoi

:

Dyma 'r oriau, &c,
Wyf yn ddysgwyl fod gerllaw. Amen.

249 Erfyniad am wir dangnefedd.

i Cudd fy meiau rhag y werin,

Cudd hwy rhag cyfiawnder ne' ;

Cofia 'r gwaed un waith a gollwyd
Ar y croesbren yn fy lle :

Yn y dyfnder, &c,
Boed y cyfan sy ynwy'n fai.

2 Rho gydwybod wedi ei chanu
'N ddysglaer yn y dwyfol waed ;

Cnawd a natur wedi 'u maeddu,
Clwyfau wedi cael iachâd :

Minau 'n aros, &c,
Yn fy ninas fore a hwyr.

3 O ! dystewch derfysglyd donau
Tra fVy*n gwrando llais y nef

;

Swn mwy hofT, a sain mwy hyfryd
Glywir yn ei eiriau Ef

;

F ; enaid gwrando, &c,
Lais tangnefedd pur a hedd. Amen.



fnìrer. m. 7. (s. 7. 4-)

250 Ymddarostyngiad a dyoddefaint Crist

1 Mi feddyliais cawswn f ' Arglwydd
Yn nghymdeithas mawrion byd ;

Yn mhlith lladron a llofruddion,

Gwelais gynta 'i wyneb pryd :

Ar y croesbren, &c,
Nid yn lls un brenin gwych.

2 Dacw lofrudd ar ei aswy,
Dacw leidr ar ei dde

;

Draw fe 'i hoeliwyd yn y canol,

Frenin daear, Frenin ne':

Mi apeliaf, &c,
At yr orsedd ar y groes. ;

3 Ni raid esgyn fry i'r nefoedd,
Y mae 'r nefoedd ar y pren

;

Plygai 'r nefoedd at y ddaear,
Pan ogwyddai Ef ei ben :

Minau 'r euog, &c,
Af am bardwn at y groes. Amcn.

25 1 Olew yn y llestr.

1 Arglwydd, paid a gadael i mi
Ymfoddloni heb y gwir

;

Lamp heb olew a ddiffodda
Yn y treial mawr cyn hir :

Rho im ?

olew, &c,
Yn fy llestr gyda 'm lranp. Amen.

252 Dringo tudr byiuyd.

1 'R wyf yn caru 'r pererinion,

Ar y creigiau serth y sy
Ar eu traed ac ar eu dwylaw

;N ceisio dringo i fyny fry
;

Ar fy neulin, &c,
Minau ddof i ben y bryn.



2 Draed lluddedig, dewch i fyny,

Ymestynwch ddwylaw 'mlaen

;

Draw mae'r wobr, draw mae'r goron,
Draw mae 'Mhriod hawddgar glân :

Ffarwel bellach, &c,
'Chofiaf ddim ond pen fynhaith. Amen

253 Gweddiy perei 'in.

i Arglwydd, arwain trwy 'r anialwch,
Fi, bererin gwael ei wedd,

Nad oes ynof nerth na bywyd,
Fel yn gorwedd yn y bedd :

Hollalluog, &c,
Ydyw 'r Un a'm cwyd i'r lan.

2 Agor y rTynonau melus
Sydd yn tarddu o'r graig i maes ;

Hyd yr anial maith canlyned
Afon iachawdwriaeth gras :

Rho inr' hyny, &c,
Dim i mi ond dy fwynhau. Amen.

ìHfyVb%tng, m, s. (8. 7. 3 .)

254 Galwad i wleddyr EfengyL

i Deuwch hil syrthiedig Adda,
Daeth y Jubil fawr o hedd ;

Galwad sydd i bawb o'r enw
I fwynhau tragwyddol wlecld :

Bwrdd yn llawn, yma gawn,
O foreuddydd hyd brydnawn.

2 Ceisiwch wisgoedd y briodas,

Gwisgoedd addas hardd eu Iliw

Nid oes enw teilwng arnynt
Ond cyfiawnder pur fy Nuw

:

Lliain main ydyw rhai'n,

Sydd vn cuddio pob rhyw 'stacn.



3 Dyma 'r wledd y cewch ddanteithion,
Yma cewch faddeuant rhad

;

Yma cewch chwi brofi cariad,

Hedd yn nofio yn y gwaed

:

Dewch yn awr, dyrfa fawr,

Ac eisteddwch yma i lawr. Amen.

255 Nì a gctwsomy Messia.

1 Wele ! cawsom y Messia,
Cyfaill gwerthfawroca' erioed

;

Darfu Moses a'r prophwydi
Ddweyd am dano cyn ei dd'od

:

Iesu yw, gwir Fab Duw,
Ffrynd a Phrynwr dynol ryw.

2 Dyma 'r hen addewid hyfryd
'Sigodd siol y sarph yn friw :

Caed tragwyddol fuddugoliaeth
Ar farwolaeth trwy Fab Duw :

Trwy fy oes, yn mhob loes

F' enaid cân am waed y groes.

3 Hwn yw 'r Oen ar ben Calfaria

Aeth i'r Uaddfa yn ein lle ;

Swm ein dyled fawr a dalodd,
Ac a groesodd filiau 'r ne'

:

Trwy ei waed, i ni caed,

Bythol heddwch a rhyddhad. Amen.

ftemxbn\ m. 8. (8. 7. 3.)

256 Erfyn am Amddiffyn ac Arweiniad.

1 Aros, Iesu, yn y rhyfel,

F ; enaid yn lluddedig sydd ;

Ti biau dd'rysu fy ngelynion,

Ti biau h enw, Ti biau 'r dydd

:

Yn dy ddawn dwyfol cawn
Fuddugoliaeth werthfawr iawrt



2 Minau gerddaf trwy \ byddinocdd,
Ond it' gerdded o fy mlaen

;

Mae dy gamrau 'n tori 'r tonau,

Mae dy gamrau ?n diffodd tân :

'N ol dy droed gad im' dd'od
I'r hyfrydwch mwya 'rioed.

3 Da i mi fod yr addewid
Wedi ei rhoddi gan fy Nuw

;

A bod gair o enau 'r Brenin,

Uwch gelynion o bob rhyw :

Ei 'ddewid Ef, gadarn gref,

Arwain eiddil gwan i'r nef.

4 Dal fi. 'n gadarn hyd nes delo

Amser hyfryd o ryddhau,
A chael yn lle temtasiynau
Yn dragwyddol dy fwynhau :

Dyna 'r pryd, gwyn fy myd,
Derfydd fy ngofìdiau i gyd. Amen,

25T Dyddiau dedwydd.

1 na ddeuai 'r dyddiau dedwydd,
I deymasoedd daear lawr

Wir adnabod Crist yr Arglwydd,
Plygu i'r Messia mawr ;

Pawb yn llu, o'r un tu,

Yn molianu Iesu cu.

2 Dyna 'r pryd y derfydd enwau
Gau grefyddwyr ar y Uawr,

Enwau gweigion wedi 'u llyncu

Yn y dwyfol Enw mawr :

Dydd sy 'n d'od, cenir clod

Iesu'n unig dan y rhôd. Amen.

258 Arweiniady Gair.

I Digon yw dy air i'm hanvain
Trwy 't anialwch maith yn'mlaen ;

Mae yn golofn oleu, eglur

—

Weithiau'n niwl, ac weithiau'n dân



Llusern yw, oleu wîw,
Oleua'n dêg holl deulu Duw.

Af yn mlaen, a doed a ddelo,
Tra b'o hyfryd eiriau nef

Yn cyhoeddi iachawdwriaeth
Lawn o'i enau santaidd Ef

:

Nid yw grym gelyn llym,

At dy ras anfeidrol ddim. Ameru

(§r0*stoietr# m. s. (8. 7. 3.)

259 Y cartref dedwydd.

î Dacw 'r hyfryd fan caf drigo,

Gwn caf drigo cyn b'o hir
;

Draw o'r bryniau oer tymhestlog^
Yn y santaidd hyfryd dir

:

Gwela'n awr, foreu wawr,
Glir o dragwyddoldeb mawr.

2 O ddwyreindir gras mae 'n t'wynu,

Lle mae teml fawr fy Nhad
;

Lle mae'r arch, a lle nìae'r manna,
Lle mae'r drugareddfa rad :

Un prydnawn chwerw gawn,
Yna dianc adref wnawn.

3 Ni gawn yno wel'd ein Prynwr,
Mewn gogoniant llawer mwy

Nag ei gwelwyd ar y croesbren,

Pan yn dyoddef marwol glwy*

:

Gwledda 'n llon ger ei fron,

Pan ddarfyddo ?
r ddaear hon. Amcn.

260 Diiw yn ddyogelfa.

1 Doed y diluw i deyrnasu
Unwaith eto fel o'r blaen ;



Aed y cyfan yn gymysgfa,
Daear, awyr, dr, a thân :

Dedwydd fi, yn y Ui',

Tra bo'm Duw 'n teyrnasu fry.

Pe diffoddai 'r haulwen ddysglaer
Yn yr awyr deneu lâs,

A phe treuliai 'r sêr y fílamaii

Ynddynt sydd o dân i macs,
Mi gaf íyw gyda 'm Duw,
Mewn dysgleirdeb heb ei ryw,

Mi gaf fod o flaen yr orsedd,

Mi gaf gânu 'r anthem bnr,

Pan ddarfyddo son am ddaear,

Son am foroedd, son am dir

;

Dwyfol loes, angeu 'r groes,

Fydd y cânu ddydd a nos. Amen.

(§t\XV. M. 3. (8. 7. 30

26 1 Gwybodaeth dr Arglwyddyn toi V ddatan

1 O na b'ai gwybodaeth Iesu
;N llenwi 'r byd i gyd oY bron ;

Yn toi 'r ddaear oll oddeutu,
Pawb yn plygu ger ei fron !

Gras fy Iôr, dyfnfaith 'stôr,

Yn ymdaenu o fôr i fôr.

2 Yr Iuddewon a'r Cenhedloedd
At y groes fo'n d'od yn ngh} d,

Gan ddyrchafu 'r hwn fu farw
Ar Galfaria, dros y byd ;

Hyfryd wawr, dyna 'r awr
Bydd hi 'n ncfocdd ar y llawr. Amen.

262 Cânn ar bcn y daith.

I Gwelir myrdd o ryfeddodau
Ar ddyfodiad Iesu Grist, I



Ni bydd un o'r gwaredigioti

Yn y boreu hwnw 'n drist

;

öalar mwy, poen na chlwy',

Byth ni ddaw i'w blino hwy.

2 Peraidd ganant yn ddiddiwedd
Draw i angeu du a'r bedd,

Nid oes yno glaf na chlwyfus
Yn nghymdeithas Brenin hedd

;

Nefoedd yw gweled Duw,
Heb un gorchudd o un rhyw. Amen.

263 Llefyr Efengyl

i Mae 9
t efengyl wen yn curo,

Ac yn codi baner gras,

Mewn rhyw íìloedd o ardaloedd,
Ar y mynydd, yn y maes

;

Y mae llef bur y nef,

Yn cyhoeddi ei haeddiant Ef.

2 Mi debygwn gwelai 'f boreu,
Haul yn codi oddi draw,

Iachawdwriaeth rad yn nesu,

Hedd a phardwn yn ei llaw ;

Mae y wawr, hyfryd awr,

Bron a thori dros y llawr. Amen.

264* Mawredd lesu.

i Mawr oedd Iesu yn yr arfaeth,

Mawr yn y cyfammod hedcl,

Mawr yn Methle'm a Chalforia,

Mawr yn adgyfodi o'r bedd
;

Mawr a fydd Ef ryw ddydd,
Pan ddêl S'íon oll yn rhydd.

2 Dyma gyfaill haeddai 'i garu,

A'i glodfori 'n fwy nag un,

Prynu 'n bywyd, talu 'n dyled,

A'n glanhau â'i waed ei hun
;

Frodyr dewch, llawenhewch,
Diolchwch iddo, byth na thcwch. Ameru



(Lolwrcí, m. 8. (8.7.3.)

2©5 Hiraeth am y nef.

1 Arglwydd, tyred â'r newyddion
Sydd yn peri llawcnhau,

Ac aed heibio 'r noswaith dywell

O och'neidio a thristâu,

I mi'n glir wel'd y tir,

Brynwyd trwy ddyoddefaint gwir.

2 Gad i'm henaid lanio yno,

Y mae 'r tonau ;n fawr eu grym,
Ac ni all fy enaid ofnus

Ddal eu pwysau anferth ddim
;

D' angeu drud tros y byd,
Yw fy nghysur oll yn nghyd.

3 Dacw gariad fel yr afon,

Dacw heddwch fel y Uif,

Wedi 'u meddu gan fy mrodyr,
Brodyr anwyl fwy na rhif

;

Gyda hwy, caifl fod mwy,
F'enaid hcb na briw na chlwy'. Amen.

266 Syljaen a sicrivyddgobaith.

1 N' ad fi adciladu 'n ysgafn
Ar un sylfaen îs y ne ?

;

Na chymeryd craig i orphwys
Tu yma i angeu yn dy le :

Iesu 'm Duw, tra fwyf byw,
Gaiff fod fy ngorphwysfa wiw.

2 Dyma 'r maen sydd yn y gongl,
Dyma 'r gareg werthfawr bur

Gloddiwyd allan yn y bryniau,
Bryniau tragwyddoldeb dir ;

Nid oes le, îs y ne',

I adeiladu ond Efe,



Minau 'r gwaela' o bechaduriaid,
Yn y diwedd rof fy nhroed,

Ar y Graig sydd yn y moroedd,
Craig gadarnaf fu erioed

;

Ceidw hon, rhag pob ton,

Ofnau ffwrdd o dan fy mron. Ameru

ririlía. m. s. (8. 7. 3.)

2S7 Dyoddefainty Gwaredwr.

1 Dacw 'r fiynon wedi ei hagor,
A ddysgwyliwyd lawer oes,

'N awr yn llifo fel y grisial

Pur o'i ystlys ar y groes
;Dr a gwaed, rydd iachâd,

Tr pechadur mwya' gaed.

2 Dacw \ hoelion, geirwon, Uymion,
Wedi 'u curo ;n awr i dre'

;

Dacw 'r bicell yn tiywanu
;Mewn o dan ei ystlys E'

:

Dacw boen addfwyn Óen,
Yn rhoi 'r nefoedd dewi sôn.

3 'N awr mi glywa'r gair " Gorphenwyd,"
Gorphen iachawdwriaeth wir,

Ac mi wela'r gwaed yn hidlo

Tros ei ruddiau santaidd pur :

Wele 'r nef, gadarn gref,

Yn tywyllu wrth ei lef.

4 Dacw ?
r creigiau serth yn rhwygo,

Dacw ?
r meirw 'n codi 'n fyw

;

Pa greadur allai oddef
Gruddfan chwerw f' Arglwydd Dduw?

Ochain mae, fe ga'dd wae,
Fel cawn inau lawenhau.



5 Minau bellach a obeithiaf,

Obaith ag all estyn f oes,

Gobaith wedi ei sylfaenu

Ar och'neidiau pur y grocs :

Yma 'n rhâd, caf iachâd,

A chaf gyflawn wir ryddhad. Amen.

268 Erf)'n am gymundeb â Duw.

i Tyred, Arglwydd, á'r amseroedd
Mae fy enaid am fwynhau,

Pur dangnefedd heb dymhestloedd,
Cariad hyfryd a di-drai

;

Gwledd o hedd, tu yma i'r bedd,

Nad oes ond dy blant a'i medd.

2 Rho im' anvydd gref ddisigl,

Heb amheuaeth ynddi ddim,
Gan nad beth fo arnaf eisieu,

Dy fod di yn Briod im'

;

Gwel'd fy rhan, ddeil i'r lan,

Yn mhob brwydr f enaid gwan.

3 Pan y collwyf wedd dy wyneb,
Pan anghofiwyf waed dy groes,

Dyna 'n dyfod fel y dylif,

Dy^vyll, anial, ddyr^s nôs :

Gradd o ffydd, wed'yn sydd,
Dawel, dêg, yn d'od â dydd. Amen.

pcnlíim, m. 8. (8. 7 . 3-

269 Deisyfresenoldeb yr A rglwydd.

1 Dyro i ni wel'd o'r newydd
Mai Ti, Arglwydd, yw ein rhan

;

Aed dy bresenoldeb hyfryd
Gyda'th weision i bob man :

Tyr'd i lawr, Arglwydd mawr,
Rho dy fcndith yma'n awr.



2 Ymddysgleiria yn y canol,

Gwel dy bobl yma 'nghyd,

Yn hiraethu, anwyl Iesu,

Am gael gwel'd dy wyneb pryd
;

Goleu cry' oddi fry,

Chwalo bob rhyw gwmwl du.

3 Deued yr awelon hyfryd,

Eífaith Ysbryd gras i lawr

;

Llifed atom afon bywyd,
Dardd o dan dy orsedd fawr :

Arglwydd da, trugarha,

Y sychedig dwfrha. Ameri.

270 Erfyniau yercruu

i Arglwydd, edrych ar bererin

Ar ei daith i'r Ganaan well,

Sydd yn ofni sn llifogydd,

Wrth eu clywed draw o bell

;

Dal fl i'r lan, er yn wan
Mi ddof adref yn y man.

2 Pell wyf yma oddi cartref,

Pell yn byw o d fy Nhad,
Heb nesâu, ;rwy'n ofni, nemawr

I gyffmiau 'r nefol wlad

;

F 'enaid ddaw yn dy law
Vr ardaloedd hyfryd drav.T

.

3 O na welwn gopa 'r bryniau
Lle mae Mhriod hoft yn byw

;

'R wyf yn caru 'r gw)mt sy 'n hedcg
Dros y Ganaan hyfryd wiw :

Fedd y Uawr ddim yn awr,

Leinw le fy Arglwydd mawr. Amea
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271 Llefyr A rglwydd.

1 Arglwydd, anfon dy leferydd

Heddyw yn ei rwysg a'i rym,
Dangos fod dy lais yn gryfach
Nas gall dyn wrthsefyll ddini

;

Cerdd y' mlaen, nefol dân,

Cymer yina feddiant glân.

2 Grym dy lef a nerth dy eiriau,

Sydd yn codi'r meirw'n fyw,

Mae agoriad nef ac uffern

Wrth dy wregys di, fy Xuw
;

Gair dy ras, pur ei flas,

All ddadgloi y galon gâs. Amea,

272 Cwyttfau am fod Duiu yn ellhaif.

i Beth yw'r achos fod fy Arglwydd
Hawddgar, grasol, yn pellhau ?

Yn guddiedig neu yn gyhoedd,
INIae rhyw bechod yn parhau :

Tyr'd yn awr, tor i lawr,

F ; anwireddau fach a mawr.

2 Chwilia, Arglwydd, gyrau ?nghalon,
Chwilia ;

i llwybrau maith o'r bron,
Chwilia bob rhyw 'stafell ddirgcl

Sydd o fewn i gonglau hon :

Tyn i maes bob peth câs,

Sydd yn atal gwaith dy ras. Amen.

273 Cyhccddiad EfengyL

i Tyred, Iesu, i'r ardaloedd
Lle teyrnasa tywyll nos ;

N'ad fod rhan o'r byd heb wybcd
Am dy chwerw angeu loes :

Pam bydd poen addfwyn Oen
no'n citha'r byd hcb son ?



2 Aed i'r dwyrain a'r gorllewin,

Aed i'r gogledd, ac i'r de,

Am yr hoelion dur cadarnaf
Aeth i'w draed a'i ddwylaw E'

;

Doed yn nghyd eithaf byd,

I gael gwel'd ei wyneb pryd. Amen,

2Y4 Dymuniad am gael lleyn y t.

1 Wele fi, bechadur truan,

Euog, afìan, yn nesâu,

Gan alaru am fy mhechod,
At y Duw sy'n trugarhau ;

Rho i mi, Arglwydd cu,

Drigfan yn dy santaidd d.

2 Os caf fod yn un o'th deulu,

Os caf aros yn dy d,
Os caf gymhorth ar fy ngyrfa,

Nes myn'd trwy'r anialwch du,

Moli gras, gyda blas,

Fydd fy ngwaith o hyn i maes. Amen.

tíí^mlntrigíí;; m. 9. (7. 6.)

2T5 Clodfoì'iy Gwaredwramyr IacJiawdwriaeth*

1 Angylion doent yn gyson,

Rifedi gwlith y wawr
;

Rhoent eu coronau euraidd
flaen y fainc i lawr

;

Chwareuant eu telynau,

Ynghyd â'r saint yn tin,

Byth, bylh ni chânant ddigon
Am Dduwdod yn y dyn.

2 O ! foroedd o ddoethineb
Oedcl yn y Duwdod mawr,

Pan y cyfranai 'i gariad

1 bryfaid g^rael y llawr

;



A gwneuthur i'w drugaredd,
A'i dostur maith yn nghyd,

I redeg megys afon
Lifeiriol dros y byd ! Amen.

276 "Duw a sych ymaith bob deigr oddiwrth

eu llygaid hwy. ,}

1 Bydd cânu yn y nefoedd
Pan ddelo 'r saint yn nghyd,

Y rhai fu oddi cartref,

O d eu Tad cyhyd :

Dechreuir y gynghanedd,
Ac ni bydd wylo mwy,

Ond Duw a sych bob deigryn
Oddiwrth eu llygaid hwy.

2 Mae Iesu yn darparu
Trigfanau yn y nef,

I wneuthur croesaw helaeth,

I\v holl ddilynwyr Ef

;

Dechreuant fod yn llawen,

Ac ni bydd gofìd mwy,
Ond Duw a sych bob deigryn

Oddiwrth eu llygaid hwy. Amen.

Peiriûttgbìr. m. 9 . (7.6.)

277 Gobeith io yn Ngh rist.

1 Pwy glywodd am bechadur
Mewn unrhyw oes na gwlad

Erioed a ddaeth at Iesu,

Fu farw wrth ei draed ?

Ni thyr y gorsen ysig,

Ni wrthyd neb a ddaw,
Ni ddiftydd lîn yn mygu,
Af ato yn ddi fraw.



2 Mi glywais scn am dano,
Mi glywais ìawer gwairh

Fod ynddo drugareddau
Sy fwy na'r moroedd mnith ;

Ymbiliaf am drugaredd,
A dysgwyl byth y'm cair,

Os trengu wnaf, mi drengaf
A'm gobaith yn ei air. Amen.

278 Cristyn dáigon.

i Mae Crist a'i w'radwyddiadau,
A'i groesau o bob rhyw,

Yn ddigon i mi farw,

Yn ddigon i mi fyw
;

Can's yn ei groes mae coron,

Ac yn ei wawd mae bri,

A thrysor yn ei gariad
Sydd fwy na'n daear ni.

2 Rho brofì grym ei gariad,

Sydd annherfynol fôr,

I'm tynu tua'r bywyd
Fy Nuw, a'm cadarn Icr :

Goleuni Haul Cyíìawnder,

• A'i nefol hyfryd wres,

A ddwg fy ysbr^'d egwan
I'r nefoedd wen yn nês. Amen.

279 Craîgyn yr aJ°n *

i Am Graig i adeiladu,

Fy enaid, chwilia 'n ddwyi?,

Y sylfaen fawr safadwy
I roddi arni'th bwys :

Bydd melus yn yr afon,

Gael Craig a'm deil i'r lan,

Pan fyddo pob ystormydd
Yn curo ar f ' enaid gwan.

2 Y Graig y^v'm noddfa dawel,

Dymunwn gânu am hon,

Pan byddwy 'n rhoddi ffarwel

Am byth i'r ddaear hon :



O fewn y Graig nid oínaf

Elynion gwaetha 'u gwedcl

;

O fewn y Graig mi gânaf
Yn ngwyneb angeu a'r bedd. Air.ea

280 <A nadiu clod.

i Mî ganaf tra f 'o anacil

fewn y ffroenau hyn,
Am gariad Iesu 'n dyoddef
Ar ben Calfaria fryn

;

Am goron ddrain blethedig,

A'r hoelion garw 'u rhyw,
A'r gwaed a gàna V euog

Fel eira 'n wyn ei liw.

2 Fe rwygwyd muriau cedyrn,
Fe ddrylliwyd dorau prês,

Oedd rhyngom ni a'r byv.

Mae 'r bywyd heddyw 'n ncs :

Palmantwyd yr holl lwybrau,
Mae 'r pyrth o led y pen,

O ddyfnder dinas dystryw
1 eithaf nefoedd wen.

3 V clod, y nerth, a'r enw,
Y mawl, y parch, a'r bri,

I'r Drindod f 'o mewn Undod,
r Undod pur yn Dri :

Sain mawl ehedo allan,

Mawl am ei gariacl

Drwy ëang bell derfynau
Y ddaear faith a'r ncf. Amen.

28 1
u

] '

s :jaa^ y gwd."
i Y gwaed, y gwaed a lifodd

Ar groesbren un prydnawn
;

Rhinweddau hwnw roddodd
IV ddeddf foddlonrwydd Ilawn :

Y gwaed, y gwaed a olcha
Bechadur du yn wyn ;

—



Dadseiniwn haleluia,

Am waed Calfaria fryn.

2 Y gwaed, y gwaed a egyr
Holl byrth y nefcedd lon

;

Y gwaed, y gwaed rydd gysur
Dan holl gurfeydd y fron :

Ar fryniau anfarwoldeb,
Pan yno sang fy nhraed,

Fy nghân i dragwyddoldeb
Gaiff fod—Y gwaed, y gwaed ! Amen,

282 Iachawdwriaeth yn angeiir groes.

i Pwy ddyry im' falm o Gilead,

Maddeuant pur a hedd,
Nes gwneyd i'm henaid edrych
Heb ofni ar y bedd,

A dianc ar wasgfeuon
Euogrwydd creulon cry' ?

'Does neb ond Ef a hoeliwyd
Ar fynydd Calfari.

2 Yn angeu 'r groes yn unig
Mae 'm iachawdwriaeth lawn,

Ac am y groes mi ganaf
foreu hyd brydnawn :

'D oes ond yr aberth hwnw
Wnaed ar Galfaria fryn,

A'm crea oll o newydd,
A;m càna 'n berffaith wyn,

3 Am angeu V groes bydd cânu
1 dragwyddoldeb maith,

Ond im gael teimlo 'i rinwedd,
'R wyf bron ar ben fy nhaith ;

Fy nefoedd yw ei deimlo,
A'i deimlo 'n union sydd

Yn troi pob rhyw dywyllwch,
O'm mewn yn oleu ddydd. Amen.



^tffocL M. 9. [7.6.)

283 Iachawdwriaeth gymaint.

1 ! Iachawdwriaeth gadarn !

O ! Iachawdwriaeth glir !

Fu dyfais o'i chyffelyb

Erioed ar fôr na thir !

Fe rodd ei fywyd trosom,

Beth all Ef ballu mwy ?

Mae myrdd o drugareddau
Difesur yn ei glwy'

!

2 O ! ras didrai, diderfyn,

Tragwyddoí ei barhad !

Yn nghlwyfau 'r Oen fu farw
Yn unig mae iachâd

;

Iachâd oddiwrth euogrwydd,
Iachâd o ofnau 'r bedd,

A châriad wedi ei wreiddio
Ar sail tragwyddol hcdd.

3
;Nol edrych ar ol edrych,

O gwmpas i mi mae
Rhyw fyrdd o ryfeddodau
Newyddion yn parhau

;

Pan b'wy'n rhyfeddu un peth,

Peth arall ddaw i 'mryd

—

O Iachawdwriaeth rasol,

Rhyfeddol wyt i gyd ! Amcru

^ttssionarg. m. 9. (7.6.)

284 " Molwch yr ArglwyddP

1 O cenwch fawl iV Arglwydd,
Y ddaear fawr i gyd,

Ac am ei iachawdwriaeth
Molienwch Ef o hyd

;



Mynegwch ei ogoniant.

—

Tra dyrchafedig ÿw,
Mae 'n ben goruwch y duwiau,
Mae 'n Arglwydd dynol ryw.

Holl dduwiau y cenhedloedd,
Eilunod /nt i dân,

Y Duw a wnaeth y nefoedd
Yn unig haeddai gân

;

Mae 'i santaidd nefol drigfa,

Yn harddwch pur digoll,

O doed trigolion daear
I'w ogoneddu oll.

Rhowch iddo aberth moliant,

Ymgrymwch ger ei fron,

Yn brydferth mewn santeiddrwydd,
Molienwch Ef yn llon

;

Ac ofned pob creadur
Yr hwn sy'n dal y byd,

Ymlawenhaed y nefoedd %

A'r ddaear ynddo y 'nghyd. Amen.

SÍJÎÍOÍ^ M. 9. (7.6.)

285 Gobaith ar addcwidion gwelL

1 O'r nef mi glywais newydd
A'm cododd ar fy nhraed,

Fod ffynon wedi 'i hagor
I gleifion gael iachâd

;

Fy enaid rhed yn ebrwydd,
A phaid a llwfrhâu,

O'th íîaen mae drws agored
Nas dichon neb ei gau.

2 Fe gododd Haul Cyfiawnder,
Yn ddysglaer yn ei rym

;

Gwasgarodd y cymylau,
Ar ol y gauaf llym

;



Mae euraidd danau 'n chwareu

—

Telynau r
r nefoedd fawr,

Ni gânwn ninau ronyn,

Telynau bach y llawr.

3 Ti, Iesu, fo hyfrydwch
Fy meddwl i'w fywhau,

A gwrthddrych pur fy nghariad,

Tth hoffi a'th fwynhau
;

Fy ymffrost a'm gogoniant
Trwy hyn o anial daith,

A'm cyflawn iachawdwriaeth
I dragwyddoldeb maith. Amen.

286 Duw parod ifaddeu.

i Pa Dduw y'mhlith y duwiau
Sydd debyg i'n Duw ni ?

Mae 'n hoffì maddeu ;n beiau
Mae 'n hofn gwrando *n cri :

Nid byth y deil ddigofaint,

Gwell ganddo drugarhau.
Er maint ein hannheilyngdod.
Mae 'i gariad E'n parhau. Amen.

287 Dadleuwr:yny mf
i Tragwyddol glod i'r Cyfiawn

Fu farw dros fy m
Fe adgyfododd eilwaith

O'r bedd i'm cyfiawnhau
;

Ar orsedd ei drugaredd
Mae 'n dadleu yn y ne'

Ei fywyd a'i farwolaeth
Anfeidrol yn fy lle.

2 Ni cheisiai'n wyneb Moses
Un ffrynd i ddadleu 'nghwyn,

Ond Iesu 'r cyfaill ffyddlon

Fu farw er fy mwyn :



Yn ymchwydd yr lorddonen,
Ac yn y farn a ddaw,

Diangol yn y diwedd
A fyddaf yn ei law. Amen.

288 <A dgyfodiad Crist.

I Yr Iesu adgyfododd
Yn ogoneddus iawn

;

Daeth boreu têg a hyfryd,
;Rol stormus ddu brydnawn :

Y gadwyn fawr a dorwyd
Ar wawr y trydydd dydd,

Gorchfygodd angeu 'i hunan,
O'r carchar daeth yn rhydd.

2 I fyny daeth o Edom,
A'i wisg yn goch ei lliw,

Nis gall'sai un creadur
Mewn cadwyn gadw 'm Duw:

Fe dorodd rym yr angeu,
Agorodd ddrysau 'r bedd,

Palmantodd ffordd o'r ddaear
I ganol gwlad yr hedd.

3 Mi welaf yn ei fywyd
Y ffordd i'r nefoedd fry

?

Ac yn ei angeu 'r taliad

A roddwyd trosof fi
;

Yn ei esgyniad gwelaf
Drigfanau pur y nef,

A'r wledd dragwyddol berfTaith

Gaf yno gydag Ef. Amen.

289 Canmol Crist.

i Fy Nuw, fy addfwyn Iesu,

Boed clod i'th enw byth,

Doed dynion i dy foli

Fel rhif y boreu wlith ;



! na b'ai gwellt y ddaear
Yn delyn aur bob un,

1 gânu i'r Hwn a anwyd
I'r byd i brynu dyn.

2 Iesu ! pwy all beidio

Dy ganmol ddydd a nos ?

A phwy all beidio cofio

Dy chwerw angeu loes ?

A phwy all beidio cânu
Am iachawdwriaeth rad,

Ag sydd yn teimlo gronyn
O rinwedd pur dy waed ? Amen.

290 Yr Ysbrydyn goleuo acyn nerthu.

i O Dduw, rho im' dy Ysbryd,
Dy Ysbryd ddaw a gwres,

Dy Ysbryd ddaw a'm henaid
I'r nefoedd wen yn nes

;

Dy Ysbryd sy 'n goleuo,

Dy Ysbryd sy'n bywhau,
Dy Ysbryd sydd yn puro,

Santeiddio, a dwfrhau.

2 Dy Ysbryd sydd yn cynal
Yr eiddil, gwan ei ras,

Yn nerthu 'r enaid egwan
Sy'n ofni colli 'r maes

;

Dy Ysbryd sy'n gwasgaru
Pob cwmwl tywyll, du,

Gwna fi trwy nerth dy Ysbrj-d
Yn gadarn ac yn hy'.

3 Dy Ysbryd sy'n dadguddio
Yr heirdd drysorau drud,

Na chenfydd llygad natur

—

Cuddiedig iawn i'r byd :

Dy Ysbryd sydd yn enyn
Cynhesol, nefol dân,

Dy Ysbryd pur yn unig
Sydd yn melysu 'nghân. Amca.
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29 1 Diweddgofidiuu.

i Ar fyr fe dderfydd galar,

Caethiwed, cur, a phoen
;

Daw Jubili dragwyddol
I bawb sy 'n caru 'r Oen

:

Mae eto
?n ol orphwysfa,

Ö gylch yr orsedd lân,

I blant y gorthrymderau
I seinio nefol gân.

2 Ac os yr annheiîyngaf
Yn mysg y dyrfa lân,

Fydd byth a'i fawl bereiddiaf-—

A gyfyd uwchaf gân
;

A ddichon y bydd rhywun
fewn Caersalem fry,

A chwery danau 'r delyn
I'r Oen yn well na mi ? Ameru

292 Bendithioìi ymgnawdoliady Messia.

i Er cauad Pren y bywyd,
Caed arall yn ei le,

A'i ddail a'i ffrwythau 'n iechyd
1 fìloedd îs y ne'

:

Mae 'n lloches rhag y storom,

Lle llecha dynol ryw,

A'i wraidd wrth afon bywyd,
Sydd dan orseddfainc Duw.

2 O'r diwedd daeth y bore,

Sef dydd i lawenhau
;

Daeth nefoedd at y ddaear

—

Daeth Iesu i'n rhyddhau

:

Mae wedi agor llwybr
O'r ddaear hyd y nen,

A drysau 'r wir Baradwys
Agorodd led y pen. Amen.



punkíj, M. 9. (7-6.)

293 Gwahoddiad at G?isi.

1 Mae 'r ffynon yn agored,

Dewch edifeiriol rai,

Dewch chwithau yr un ffynud

Sy 'n methu edifarhau :

Dewch chwi ga'dd galon newydd,
Dewch chwithau na cha'dd un,

I olchi 'ch aflan feiau

Yn haeddiant Mab y dyn.

2 Dewch bechaduriaid, bellach,

Nas gwelodd oleu dydd,
lClewn carchar dudew, tywyll,

Yn methu myn'd yn rhydd ;

Fe gododd haul o'r diwedd,
Yn ddysglaer ac yn llawn ;

Agorwch eich amrantau
I wel'd yn hyfryd iawn,

3 Mae edrych—cîim ond edrych,
I ben Calfaria fryrn,

Yn tynu ofnau ymaith,
Yn gwneyd y du yn wyn :

Mae gwel'd y drain plethedig,

A dur y waew-ffon,
Yn creu rhyw bur dangnefedd
Digymysg tan fy mron.

4 Mae 'n bryd i gaethion Babel
I gânu, daeth y dydd,

Y cedyrn rwymau dorwyd,
A hwythau aeth yn rh)dd

;

Daw 'r hen delynau adref,

Fu 'n segur ar y cocd,
I ganu i'r Hwn fu farw
'N fwy peraidd nag erioed. Amen.



tëfomjj. m. 9 . (7. 6.)

294 -4^^ mynydd Sìott.

1 O Arglwydd, dyro awel,

A hono 'n awel gref,

A godo f ysbryd egwan
O'r ddaear hyd y nef l

Yr awel sy 'n gwasgaru
Y tew gymylau mawr

;

Mae f' enaid am ei theimlo

—

O'r nefoedd doed i lawr.

2 Awelon mynydd Síon
Sy 'n enyn nefol dân,

Awelon mynydd Síon
A nertha 'nghamrau 'mlaen ;

Dan awel mynydd SYon
Mi genais beth cyn hyn ;

Mi gânaf ronyn eto,

Nes d'od i Sîon fryn. Amera.

295 y Jerusalem nefoL

1 'R w/n llefain o'r anialwch,
Am byrth fy ninas wiw

;,

Jerusalem fy nghartref^

Jerusalem fy Nuw !

Pa bryd y caiff fy llygaid'^

Pa bryd y caifT fy mhen>
Ymagor ac ymorphwys
Yn mro Caersalem wen-

2 Gad i mi fara 'r bywyd,
Gad i mi 'r dyfroedd byw,.

Ar ddeheu law fy Mhrynwr,
Yn ninas wen fy Nuw !

'Rwy'n sefyll ac yn curo,

O agor dithau 'r ddôr !'

Am Sabboth ac am deml,

Jerusalem fy Iôr!



'R wy'n trigo ar y ddaear
Gan edrych ar y wawr,

A dysgwyl am ddisgyniad
Jerusalem i lawr

;

Wrth wel'd y nef yn gwênu
Ar ael y cwmwl draw,

'R wy'n credu ac yn cânu
Jerusalem a ddaw.

Er dalled yw fy ngolwg,
Er tryrned yw fy nghlyw,

JNIi welaf mewn addewid

—

Jerusalem fy Nuw l

Mi welaf deml Si'on,

Mi glywaf Jubili,

Mi welaf ddinas santaidd,

Jerusalem yw hi ! Amen.

296 Hawddgarwch Crist.

I Pwy welaf fel P Anwylyd,
Yn hyfryd ac yn hardd,

Fel ffrwythlawn bren afalau
' 'N rhagori ar brenau 'r ardd ?

Ce's eistedd dan ei gysgod
Ar lawer cawod flin,

A'i ffrwyth oedd fil o weithiau
I'm genau ^n well na gwîn. AmeiL

297 Llawenyddyn y wledd.

I Mae 'r nefoedd ar y ddaear
Yr ochr hyn i'r bedd,

Wrth wel'd yr Arglwydd Iesu
Yn benaf yn y wledd :

Ni gânwn am ei ddagrau,
Ni gânwn am ei gur,

Ni gânwn am ei glwyfau,

Ac ol yr hoelion dur.



1

2 Wrth brofì grym ei gariad,

Pwy ddichon fod yn fud ?

Mae goíìd yn fy nghalon
Am i mi dewi c'yd !

Y cariad digyffelyb,

Rhyw fôr anfeidrol yw
;

Mae 'n gwneyd i'r mud lefaru,

Mae'n gwneyd y marw'n fyw. Amen. 1

298 Y Ciunrujl tystion.

i Mae torf o bererinion,

A'u gwisgoedd oll yn lân,

Ar uchelderau Sîon,

Yn beraidd iawn eu cán ;

Ond er y rhif a olchwyd,
Sydd yn y nef yn awr,

Mae 'r ftynon yn ei rhinwedd
Yn ngwlad y cystudd mawr.

2 Mae cwmwl mawr o dystion

Yn iach yr ochr draw,
Y rhai a fu yn ffyddlon

Yn myd y poen a'r braw
;

Yn ol eu traed dylynwn,
Trwy dir y blinder maith ;

Ar air Ein Harglwydd pwyswn
Nes d'od i ben y daith.

3 Er myn'd trwy'r fflam a'r dyfroedd,

Medd gair ein Iesu glân,

Ni'th foddir yn y moroedd,
Ni'th losgir yn y tân :

Rhydd gyílawn waredigaeth
I'w eiddo cyn b'o hir,

Cânt seinio u Iachawdwriaeth,'*

fewn y nefol dir. Amen.

. .



Pmjpiia, m. 9. (7.6.)

299 Goîwg ary nef.

1 0, am gael golwg newydd
Ar gyrau 'r hyfryd wlad,

Lle tyfa Pren y bywyd,
A ffrwythau cariad rhad ;

Mae yno bob danteithion

I loni 'r clwyfus rai,

A chroesaw iddynt wledda,
Er cymaint yw eu bai.

2 Mae weithiau yn fy enaid
Rhyw chwant i fod yn rhydd,

Yn debyg i fy mrodyr
Sydd wedi cario 'r dydd

;

Ar ddysglaer wedd fy Mhriod,
Heb bechod, briw, na phoen,

Yn cânu yn ddiddiwedd
Am rinwedd gwaed yr Oen. Amen.

300 Pobeth er daioni.

1 Er bod y tonau 'n fynych
Yn curo arna' i

;n awr,

A'r gwyntoedd croes yn chwythu
'N ystormus ar y Uawr

;

Er goddef blin gystuddiau,
Trallodau o bob rhyw,

Mae pobpeth er daioni

I'r rhai sy'n caru Duw.

2 Myfi am hyn ddiolchaf
Fy môd hyd heddyw n fyw,

Er gwaethaf grym y gwyntoedd,
Fy Nhad sydd wrth y 11yw

;

. bellach trwy ;

r tymhcstloedd
Yn dawel yn ei law,

Xes delo 'r don ddiweddaf
Vm irthl^dd draw. Amen.



301 Clwyfau Iesu.

1 Caed modd i faddeu beiau,

A lle i guddio pen,

Yn nghlwyfau dyfnion Iesu,

Fu 'n gwaedu ar y pren :

Anfeidrol oedd ei gariad,

Annhraethol oedd ei gur,

,Vrth farw dros bechadur,
dan yr hoelion dur.

2 Daeth i ni iachawdwriaeth
Drwy rinwedd gwaed ei groes ;

Caed i ni bob cyflawnder
Er mwyn ei farwol loes :

Y gyfraith lân droseddwyd
A ga'dd foddlonrwydd llawn

;

Cyfiawnder a foddlonwyd
Yn ei anfeidrol iawn.

3 Un waith am byth oedd ddigon
1 wisgo 'r goron ddrain

;

Un waith am byth oedd ddigon
I ddyodde'r bicell fain :

Un aberth mawr gwirfoddol
Dawelodd ddwyfol lid

;

Un Iesu croeshoeliedig

Sy'n Feddyg i'r holl fyd. Amen.

302 Duwioldeb yn elw.

I
7R wy'n awr yn gwel'd yn eglur
Na thâl im' sefyll draw,

Na chloffi rhwng dau feddwl,
Mae boreu mawr gerllaw !

Pan fyddo 'r môr yn berwi,

A'r tân yn llosgi 'r byd,
Duwioldeb ydyw V elw
A bery'r un o hyd. Amen.



fkiìttlbjer#. M.g. (7.6.;

303 Achwyn ary gwahanglwyf

1 Yn mhlith y gwahangleifion,

'Rwyf finau 'r estron pell

Yn dyfod atat Iesu,

Tydi yw'r Meddyg gwell ;

Yn aflan fel yr ydwyf,
'Rwyf atat yn nesâu,

Gan gredu'n llwyr os myni
Y gelli fy nglanhau.

2 O ! dywed wrthyf finau,

Fel wrth y rhai o'r blaen,
* Yr wyf yn ewyllysio

Dy wella, bydd yn lân :

"

Ac wedi it' fy ngwella
O'm nychdod o bob rhyw,

Mi rof yr holl ogoniant,

A'r moliant byth i Dduw. Amen.

304 Caethglud Juda.

1 O ! santaidd ddinas Sion,

Preswylfa Brenin hedd,
Mae wylo ar fy nghalon
Dy wel'd mor wael dy wedd ;

Dy deml wedi syrthio,

Dy byrth ar lawr bob un
;

Cenhedloedd sydd yn gwawdio
Lle trigfa Duw ei hun !

2 O cofia y Messia,

Fu yn dy drefi'n byw
;

Yn Hwn, dan warth a gwasgfa,
Yn hwn, O, gwel dy Dduw !

Mae Ef a roi'st dan hoelion
Am faddeu'th feiau i gy

rd
;

Tro 'n ol, cred ynddo, Sion,

Paham y crwydri cy'd ? Amcn.



305 Erfynian am yr Ysàryd.

i Arglwydd Dduw, Jehofa,
Tro yma'th wyneb llon,

A doed gruddfanau'n hysbryd
I'th glustiau'r oedfa hon !

Doed sain telynau'r nefoedd
I'n clustiau ninau'n awr,

A gwna ni 'n gydaddolwyr
A'r nefol dyrfa fawr.

2 Dy Ysbryd gyda'th eiriau,

A wna galonau briw
;

Dy Ysbryd weithio 'n rymus,
Nes gwneyd y meirw 'n fyw :

Dy Ysbryd di wna gynhwrf
Yn mysg yr esgyrn sych ;

Cyrhaedded glust a chalon,
Fel sain yr arian glych.

3 Duw todda'r galon galed,

A dryllia *r muriau pres ;

Cyfoded Haul cyíìawnder
Yn hyfryd yn ei wres ;

A nertha 'r enaid ofnus,

Sy'n methu do'd i'r lan
;

Cysura'r rhai galarus,

Dyddana'r meddwl gwan. Amea

306 Deisyfiadyr edifeiriol.

1 O'th flaen, O Dduw, 'r wy'n dyfod,

Gan sefyll o hir bell

;

Pechadur yw fy enw,
Ni feddaf enw gwell

:

Trugaredd wyf yn geisio

A'i cheisio eto wnaf

;

Trugaredd i mi dyro,
;Rwy'n marw oni chaf.

2 Mi glywais gynt fod Iesu,

—

A'i fod Ef felly 'n awr,

Yn derbyn publicanod
A phechaduriaid mawr

:



O derbyn, Arglwydd, dcrbyn
Fi heíyd gyda hwy,

A maddeu ;

r holl anwiredd,
Heb gofio 'r camwedd mwy. Ameru

307 Dyoddefaint Crist, a rhinweddyr law/i.

i O enw ardderchocaf
Yw enw marwol glwy'

!

Caniadau 'r holl angylion
Fydd y fath enw mwy

;

Bydd yr anfeidrol ddyfais

O brynedigaeth dyn,
Gan raddau fìloedd yno,

Yn cael ei chânu ?n un.

2 Bechadur, gwel E 'n sefyìl

Yn llonydd ar y groes !

Clyw ddwys ruddfanau 'i enaid
Dan ddyfnder angeu loes !

O ! gwrando ei gwynfanau

—

Mae pob ochenaid ddrud.
Yn rìoedd yn nghlustiau \ nefoedd
Am faddeu beiau ;

r byd.

3 Gwel ar y croesbren chwenv,
Gyfiawnder pur y ne\

Doethineb a thrugaredd,
Yn gorwredd mewn un Ue ;

A chariad anfesurol

Yn awr i gyd yn un,

Fel afon fawr lifeiriol

Yn rhedeg at y dyn ! Amen.

^íiìbabj; m. 9 . ^.o^

308 Yererin ar oen ei daith.

i Pererin wyf yn teithio

Tua thragwyddoldeb mawr :

Yn iach bieserau bydoî,

A'r hawddfyd sy ar y Üawr:



Dyeithr ydwyf yma,
Draw mae fy nghartref clyd,

A barotodd fy Mhriod
Yn mhell cyn seilio 'r byd.

2 Fe genir, ac fe genir

Yn nhragwyddoldeb maith,
Os gwelir un pererin

Mor lesg ar ben ei daith,

A gurwyd mewn tymhestloedd,
A olchwyd yn y gwaed,

A ganwyd ac a gadwyd,
Trwy 'r iachawdwriaeth rad. Amen.

309 Gweddi am faddeuant,

1 Pechadur wyf, O Arglwydd !

Y^n curo wrth dy ddôr

;

Erioed mae dy drugaredd
Ddiddiwedd yn ystôr

:

Er iti faddeu beiau,

Rifedi 'r tywod mân,
Gwn fod dy hen drugaredd,
Lawn cymaint ag o'r blaen.

2 Gwasgara 'r tew gymylau
Oddi yma i d fy Nhad ;

Dadguddia i mi beunydd
Yr iachawdwriaeth rad

;

A dywed air dy hunan
Wrth f ' enaid clwyfus trist,

Dy fod yn maddeu 'meiau
Yn haeddiant Iesu Grist. Amen,

310 Gobaith gogoniant.

i Os trwy ofìdiau lawer
Rhaid myn'd yn hyn o fyd,

Fe wawria boreu tawel

Caf ado 'rhai 'n i g>
rd :



Yn lle y groes, caf goron,

Yn lle wylofain, cân,

Ac yn Ue dyffryn Baca,
Heolydd Salem lân.

2 Os teithio 'r anial dyrys
Am enyd fydd fy rhan,

Daw hyfryd fryniau Canaaa
I 'r golwg yn y man :

Tywyllwch sydd yn fynych
Yn toi y fuchedd hon,

Ond yn y ddinas santaidd
Ceir byth oleuni llon. Amcru

3

1

Dyfodiad Crist ifani.

1 Mae sn y farn ddiweddaf
Wrth ddod o hirbell draw,

Yn gwaeddi, Mynwch ddigon
I ddal y dydd a ddaw :

Yn nghau bydd drws trugarcdd,

Pan ddelo 'r Barnwr mawr ;

Am hyny, O fy enaid,

Dos ato Ef yn awr.

2 Ti Farnwr byvv a meirw,
Sydd âg allweddau \ bedd,

Terfynau eitha \ ddaear
Sy 'n disgwyl am dy hedd ;

'D yw gras i ti ond gronyn,
Mae gras ar hyn o bryd,

Ryw filoedd maith o weithiau
I mi yn well na 'r byd.

3 O flaen y fainc rhaid sefyll,

A hyny cyn bo hir
;

Nid oes a'm cynal yno
Ond dy gy

rfiawnder pur
;

Anturio wnaf yn ëon
Trwy ddyfroedd a thrwy dân,

Ond i mi gael fy ngwisgo
Yn dy gyfìawnder glân. Amen.



312 Myned at yr orsedd.

i Fe dcTwedodd anghrediniaeth,
Do, wrthyf lawer gwaith,

Am beidio blino 'r Athraw,
Mai ofer fyddai 'ngwaith.:

Af at ei orsedd eto,

Er dued yw fy lliw,

Pwy yr na chaf drugaredd ?

Un rhyfedd iawn yw Duw.

2 Er iddo guddio 'i wyneb
Oddi wrthyf lawer pryd,

Anturiaf ar 'i addewid,
Can's ffyddlawn yw o hyd ;

Oblegid fe ddywedodd,
Tra byddwyf ar fy nhaith,

"Ni'th roddaf di i fyny,

Ni'th lwyr adawaf chwaith." Amen,

313 Ymdrech yn erbyn llygredd.

i Wel, dyma oedfa newydd,
Arglwydd ! dyro rym

I ymladd á phla calon,

A ilid gelynion llym
;

Mae llawer mil o bethau
Am gael fy mhen i lawr

;

Nid oes a'm ceidw 'n unig,

Ond gallu 'r Meddyg mawr.

2 Wrth deimlo grym fy llygredd,

'Rwy 'n ofni tynu ;n ol
;

Duw, dyro nerth bob mynyd
1 redeg ar dy ol

:

Rho i mi ysbryd gwylio
Tra byddwyf ar y llawr,

A chadw bur ofn duwiol
Yn f' enaid ar bob awr.



3 Os gwelir íì bechadur,
Ryw ddydd ar ben fy nhaith,

Rhyfeddol fydd y cânu,

A newydd fydd yr iaith :

Yn seinio u Buddugoliaeth,"
Am iachawdwriaeth lawn

Heb ofni colli t frwydr,

Y boreu na 'r prydnawn. Amen.

Caerlíungocìr. M.9. (7

314 Croesij7 ' lorddonc* .

Hen afon yr Iorddonen î

Rhaid i mi groesi hon ;

Wrth feddwl am ei thonau,
Mae arswyd dan fy mron :

Ond im' gael 'nabod Iesu,

A'm carodd cyn fy mod,
Af trwyddi 'n ddigon tawel.

At gwaelod dan fy nhroed. AmeiL

315 ^
r
Cii'r d; glorian.

Y Gwr fu ar Galfaria

A welir ddydd a ddaw,
Vn eistedd ar ei orsedd,

A'r glorian yn ei law
;

A phawb a gesglir ato,

IV pwyso ger ei fron :

O f enaid, cais dduwioldeb
A dry y glorian hon. Amen.

316 Marw yn e

1 Ymado wnaf â'r babell

'Rw^ti trigo ynddi Yi awr :

Colofnau t t ddatodir
Fe 'u cwympir oll i lawr

;

A pob gwahanglwyf ymaitii,

Glan fuddugoliaeth mwy :

'Rwyn cânu wrth gofio t böre
Na welir arnaf glwy.



2 'R wyf yma dan y tonau
Yn gruddfan lawer awr,

Yn methu cadw ngolwg
Ar y Messia mawr

;

A'r fyr daw dydd caf nofio

I mewn i'w dawel hedd

—

Ni chollai 'ngölwg arno
Yr ochr draw i'r bedd. Amen.

3 1T Cyffesyr edifeirioL

i Mi redais tua 'r fflamau,

'Doedd neb yn mron o'm blaen ;

Rhyfeddu gras 'rwyf heddy

w

Na buaswn yn y tân !

Trugaredd rad yn unig
Sydd wedi 'm cadw 'n fyw,

Mae arnaf ddirfawr rwymau
I ganmol gras fy Nuw.

2 Os maddeu ef fy meiau,
A golchi f' enaid gwan,

Os cwyd íì o'r tomenau
Ryw foreu 'n hardd i'r lan,

Mi unaf gyda 'r dyrfa,

Gan gwympo wrth ei draed,

A chânu haleluia,

Fod lle yn nh fy Nhad. Ameru

3)8 Gobaith o Galfaria.

i Ni fuasai genyf obaith

Am ddim ond frlamau syth,

Y pryf nad yw yn marw,
A 'r tywyllwch dudew byth,

Oni buasai i -r Hwn a hoeliwyd
Ar fynydd Calfari,

O ryw anfeidrol gariad

I gofio am danaf fi.

2 Pe unwaith y darfyddai

Awdurdod Calfari,

Darfyddai pob cysuron
Ar unwaith genyf íi ;



O bawb yn sicr byddwn
Y truenusaf ddyn,

Fe'm llyncai 'r bedd dychrynllyd
Fi 'n fuan iddo ei hun.

3 O deffro di fy nghalon,
Myfyria farwol loes

;

'D oes arall ddim a 'thddefTry

Os na wna angeu 'r groes ;

O tan y groes y torodd
Afonydd mawrion sydd

Yn troi tywyllwch dudew
Yn awr yn haner dydd. Amen.

319 Adgyfodiad a bam.

1 Bydd myrdd o ryfeddodau
Ar doriad boreu wawr,

Pan ddclo plant y tonau
Yn iach o 'r cystudd mawr ;

011 yn eu gynau gwynion,
Ac ar eu newydd wedd

Yn debyg i'w eu Harglwydd
Yn dod i'r lan o'r bedd'.

2 Daw dydd o brysur bwyso
Ar grefydd cyn bo hir,

Ceir gwel'd pwy sydd â sylwedd
A phwy sydd lléb y gwir

;

O Dduw ! rho im' adnabod
Ar P ysbryd ol dy law,

Can's dyna 'r unig ddelw
Arddelir ddydd a ddaw. Anicn,

320 Ymddiriedyn Nghristy Dwiu-ddyn.

1 O ! Arglwydd Dduw Rhaghmiaetn,
Ac iachawdwriaeth dyn,

Tydi sy 'n llywodraethu
Y byd a 'r nef dy hun ; T



Yn wyneb pob caledi,

Y sydd neu eto ddaw,
Dod gadarn gymhorth imi

I lechu yn dy law.

! am gael ffydd i cdrych
Gyda 'r angylion fry,

1 fôr yr iachawdwriacth,
Dirgelwch ynddi sy'

;

Dwy natur mewn un Person
Yn gyson yno gaed

—

Anfeidrol a thragwyddol
Yw rhinwedd dwyfol waed.

O P enaid gwel addasrwydd
Y Person dwyfol hwn,

Anturia iddo 'th fywyd,
A bwrw arno *th bwn

;

Maè 'n ddyn i gydymdeimlo
A 'th hoil wendidau i gyd

;

Mae 'n Dduw i fynu 'r orscdd,

Ar ddiafoì, cnawd, a byd. Ameru

ItgÜttS, M. 10. (8. 7.)

321 Cyflawnder Iachawawrìaeth.

1 Rhwyga 'r tew gymylau duon
Guddiant wedd dy wyneb gwiw

Nid oes bleser a 'm dyddana,
Ond yn unig Ti, fy Nuw :

Môr didrai o bob trugaredd
Ydyw 'r iachawdwriaeth lawn,

Lifodd allan mewn bendithion
Ar Galfaria un prydnawn.

2 Ffrydiau tawel, byw, rhedegog,
O dan riniog t fy Nuw,

Sydd yn llanw ac yn llifo

O fendithion o bob rhyw :



Dyíroedd gloew fel y grisial,

I olchi 'r euog, nerthu 'r gwan,
Ac a gana 'r Ethiop duaf

Fel yr eira yn y man.
(

! am yfed yma beunydd
Ffrydiau 'r iachawdwriaeth fawr,

Nes fy hollol ddisychedu
Am siomedig bethau 'r llawr

;

Byw dan ddysgwyl am fy Arglwydd,
Bod pan ddelo 'n effro iawn,

1 agoryd iddo 'n ebrwydd,
A mwynhau ei ddelw ;n Uawn.

O na chawn i dreulio ' nyddiau
'N fywyd o ddyrchafu 'r gwaedj

Llechu o dan gysgod f Arglwydd,
Byw a marw wrth ei draed

;

Codi 'r groes a'i chyfri 'n goron,
Am mai croes fy Mhrynwr yw,

Ymcldifyru yn ei Berson,
A 'i addoli Ef, fy Nuw. Amen.

Cíbrfclìr. M. 10. (8. 7.)

322 Digoncddyn Ngh ; 20 1.

1 Iesu 'n unig yw fy mywyd,
Mwy nag oll yw Ef ei hun

;

Nid oes angel iddo 'n debyg,
Nid oes seraph, nid oes dyn

;

Pleser, cariad, a llawenydd,

Rodiant ar ei ddeheu-law,
Ac i 'w ydd, na phoen na gofid,

Nac euogrwydd byth ni ddaw.

2 Yn dy haeddiant 'r wjrf yn gyflawn,

Yn d' oleuni gwelai
;n glir :

Yn dy wisgoedd dwyfol dysglaer
Byddai 'n ogoneddus bur

;



Yn dy iachawdwriaeth gyflawn,

Er mor eiddil wyf yn awr,

Ceir fy ngweled ryw ddiwrnod
Yn dysgleirio fel y wawr. Amen.

323 Golwg ary nefyn calonogir Cristiotu

. I Melus mewn anialwch dyrys,

Ambell drem ar froydd y wlad
Roddwyd imi gan fy Ngheidad
Yn dragwyddol anedd rad :

Er pob tegan sy am fy hudo,
Fe wna 'r olwg hon i mi

Ado 'r ddaear aJ

i mwynderau,
*

;N foddlawn am y nefoedd fry.

2 Draw i afon donog angeu,
Gwelaf gyrau 'r nefol dir

;

Clywaf sain ei delynorion,

Dwndwr ei afonydd pur :

Pob rhyw ofìd a ddiflana,

A 'r Iorddonen hyllt yn ddwy

;

'N awr dechreuaf ar yr anthem,
Hyd nes caffwyf fyned trwy. Amen.

crunt oí #íifcre^. m. io. (8. 7.)

324 Dymuniadau y Cristion.

1 O na byddai cariad Iesu,

Megys fflam angerddol gref,

Yn fy nghalon, i V chynhesu,
Fel y carwn inau Ef

:

O ! na chawn i brofì nerthol

Weithrediadau 'r Ysbryd Glân,

Fel.y gallwn yn wastadol,

Yn lle cwyno, seinio cân.



2 Mî chwenychwn 'nawr gael clywed
Sain caniadau 'r dyrfa lân,

Telynorion a cherddorion
Pena 'r nef yn dyblu ?

r gân
;

Dewch â'r Haleluia uchel,

Dewch â'r moliant, dewch â'r bri

;

Dewch â'r clodydd oll yn gryno
Byth i'n hoíf Iachawdwr ni. Amen.

325 A ros gyda '/
• Iesu.

1 Wyneb siriol fy Anwylyd
Yw fy mywyd yn y byd ;

Ffarwel bellach bob eilunod,

Iesu 'Mhriod aeth â mryd
;

Brawd mewn myrdd o gyfyngderau,
Ffrynd mewn môr o ofid yw

;

Ni chais f enaid archolledig

Neb yn Feddyg ond fy Nuw.

2 Mae fy enaid oll yn caru
;R Hwn ogwyddodd droswy 'i ben

;

Llefodd ar y g]-oes " Gorphenwyd !

"

Pan groeshoeliwyd ar y pren :

Caru V wyf lyth, renau enw
'R hwn fu farw yn fy Ue

;

Dan y groes, ac yn y gofid,

Cyfaill ffyddlawn yw Efe. Amen.

327 Yorthladd dymunol.

i Daw y dydd i'r hâd brenhinol
Gael mordwyo tua 'u gwlad,

O gaethiwed y priddfeini,

I deyrnasu gydâ 'u Tad :

Yno 'u ffydd a dry yn olwg,
Gobaith eiddil yn fwynhad :

Annherfynol fydd yr anthem,
Moli 'r Oen a'i wcrthfawr waed.



Lesg bererin, gan ystormydd,
Cwyd dy olwg, gwel yn awr

?R Oen yn gweini 'r swydd gyfryngol,

Mewn llaes wisgoedd hyd y llawr

:

Gwregys euraidd o ffyddlondeb,

Wrth ei odrau clychau 'n llawn

;

Llwyr faddeuant i droseddwr
Er mwyn ei anfeidrol iawn. Amen,

Ffordd newydd a bywioL

i Ffordd a drefnwyd cyn bod amser,
I ryddhau o ddrygau 'r ddraig

;

Mewn addewid gynt yn Eden,
Fe gyhoeddwyd Had y Wraig

;

Ffordd i gyfiawnhau 'r annuwiol,
Ffordd i godi 'r marw 'n fyw,

Ffordd gyfreithlon i bechadur
•

#
I gael hedd a ffafor Duw.

2 Wele Sinai a Chalfaria,

Heddyw wedi d'od yn nghyd

;

Sylwedd mawr yr holl gysgodau
Yn wynebu 'r dwyfol lid !

Dacw ?
r cleddyf wedi deffro,

Llyfrau ;
r ddeddf yn d'od yn mlacn

;

Dacw aur y brynedigaeth
Wedi ei buro yn y tân !

3 Dyma babell y cyfarfod,

Dyma gymod yn y gwaed,
Dyma noddfa i lofruddion,

Dyma i gleifion Feddyg rhad ;

Dyma fan yn ymyl Duwdod
I bechadur wneyd ei nyth,

A chyfiawnder pur y nefoedd
'N siriol wenu arno byth. Amen.

329 Llwyddiauty Gair.

I Arglwydd, rhwyga 'r nef a disgyn

O'r uchelder dysglaer fry,



Fel y chwalo'r holl gymylau
Rhyngom sydd a'th wyneb cu :

Esgyrn sychion, gwel eu hamledd,
011 mewn camwedd meinv y'nt

;

Tyred anadl'n awr a chwytha
'N gryf oddiwrth y pedwar gwynt

2 Dwyfol rym y genadwri
Gaffo 'i deimlo oddi fry ;

Rhwyd efengyl ddalio 'i ìlonaid,

Pechaduriaid gredo 'n llu
;

Llais y durtur lono 'r dyrfa,

Tardded blodau Gwynfa lân
;

Merched Salem wrth y delyn,

Iesu ;n destyn pur eu cân. Amen.

330 Dww yn traethu heddiL'ch.

i O ! llefara addfwyn Iesu,

]\Iae dy eiriau fel y gwin,
011 o'm mewn yn dwyn tangnefedd
Ag sydd o anfeidrol rîn :

de holl leisiau 'r greadigaeth,

Holl ddeniadau cnawd a byd,
Wrth dy lais hyfrydaf tawel
Yn dystewi a myn'd yn fud.

2 Nis gall holl hyfrydwch natur,

A'i melusdra pena' i maes,
Fyth gymharu â lleferydd

Hyfryd, pur, maddeuol ras ;

Gad im' glywed sn dy eiriau,

Awdurdodol eiriau 'r nef,

i mewn yn creu hyfrydwch
Xad oes ei gyffelyb ef.

3 Mae dy lais yn rhoi dystawrwydd
Ar holl ddwndwr gwag y byd,

Gan lonyddu pob rhyw derfysg

o nwydau croes yn nghyd:



Y mae 'r gwynt yn troi i'r dehau,
Ac mae 'r hin yn dawel iawn,

Pan fo'm Duw 'n cyhoeddi heddwch,
Er mor arwed íu 'r prydnawn. Amen.

<£f}kjjestjcr. m. io. (8. 7.)

331 Neithioryr Oen.

1 O ! foreuddydd y briodas !

O, hyfrydaf ddedwydd awr !

Gwel'd wynebpryd y Priodfab !

Clywed sain y delyn fawr

!

Af tan gânu dros y moroedd,
Hwyliaf tua 'r nefol wlad,

Ac anghofiaf hen gariadau,

% Gwag bleserau t ty nhad.

2 Dal fi fyny, addfwyn Iesu,

Arwain V enaid yn dy law,

Nes b'wy'n barod i fyn'd adref
I'r Gaersalem nefol draw

:

Ac os byth cyrhaeddaf yno,
'Ngaith a fydd, heb flino mwy,

Chwareu ar y delyn euraidd
Am rinweddau marwol glwy. Amen.

#

332 Golwg ary wiaa weL.

1 Wele 'r hatan, wele 'r ardal,

Wele h nefol hyíryd wlad
;

O'r anialwch ;
r wyf ar brydiau

Yn cael trem ar d fy Nhad
;

Mae rhyw hiraeth yn fy nghalon
Am gymdeithas bur y nef,

Lle mae myrdd yn cânu 'r anthem.
Anthem cariad—" Iddo Ef."

2 Mae fy hwyliau heddyw 'n chwarcu
;N hyfryd yn yr awel bur

;



Ac rwy 'n clywed swn caniadau
Peraidd, paradwysaidd dir :

Ffarwei haul, a lloer, a thrysor,

Ffanvel ddaear, ffanvel ddyn
;

Nid oes dim o dan y nefoedd
Sydd yn fawr ond Duw ei hun. Amen,

(ÜJûbaÌtfr. M. 10. (8. 7.)

333 " Dwed y Gatr»

1 D'wed y gair, fy addfwyn Iesu,

Yna f enaid lawenha
;

Gair o addewid caf fy mhuro,
O bob pechod, o bob pla :

Gwrendy f enaid mewn dystawrwydd
Ar dy adlais ddystaw fain,

Ac fe lama gan orfoledd

Pan y clywo 'r hyfryd sain.

2 Cauwch lygaid, nac agorwch
Ar un gwrthddrych îs y nef

;

Craíìfa f enaid, olwg syml
Ar 'i ogoniant dwyfol Ef

;

Mae ei hanfod, mae ei enw,
Mae ei berson santaidd pur,

Gymaint uwch gwrthddrychau natur
Ag yw 'r nefoedd uwch y tir. Amen.

334 C°fw y Çy/amod.

Melus gofir y Cyfammod
Draw a wnaed gan Dri yn Un ;

lìythol syllir ar y Person
Gym'rodd arno natur dyn :

W'rth gyflawni yr ammodau,
Trist hyd angeu ;

i enaid oedd

—

Dyma gân y saith ugeinmil,

Draw i'r llen â llawen íloedd.



O ! ddyfnderoedd iachawdwriaeth !

Mawr ddirgelwch dwyfol yw :

Duw y duwiau wedi ymddangos
Yn naturiaeth dynol ryw !

Dyma 'r Person a ddyoddefodd
Yn ein lle ddigofaint llawn,

A chyíìawnder waeddai

—

u Goîlwng
Ef yn rhydd, mi gefais iawn. ?; Amea

tëbmburjgjj* m. io. (8. 7.)

335 Harddwch a gogoniant Crist.

1 Anweledig ! 'r wy' n dy garu,

Rhyfedd ydyw nerth dy ras !

Tynaist f enaid â'th hawddgarwcíi
O'i bleserau pena i maes ;

Ti wnest fwy mewn un mynydun,
Nag a wnaethai'r byd o'r bron

—

Enill it' eisteddfa dawel
Yn y galon gareg hon.

2 Ac am hyny ti gei 'r enw,
Ti gei 'r fuddugoliaeth lawn

;

Ti gei 'r clod, y nerth, a'r gallu,

A'r gogoniant fore a nawn :

Fe gaiff seintiau ac angylion,

A cherubiaid pur yr un,

Seinio i maes i dragwyddoldeb
It' wneyd pabell gyda dyn.

3 Minau bryfyn gwael o'r ddaear
Rof fy llais yn mhlith y llu,

Saint, cerubiaid, ac angylion,

A'r seraphiaid tanllyd fry ;

O ! na chawn i ymgymysgu
A ser y boreu mewn un dôn,

Rhown fy llais i mewn i'r anthcm
Am ddyoddefaint addfwyn Oen.



4 Bydd dy degwch byth yn ncwydd,

—

Byth o newydd enyn dân,

Tros holl oesoedd tragwyddoldeb,
Byth heb flino yn y blaen :

Fflam angerddol heb un terfyn,

Trwy holl raddau ?
r nef yn un ;

Hi barha i losgi 'n oleu

Tra parhao Duw ei hun. Amen.

336 -^ -r>tìl ~rhyfì?WÍ '

J'n dyfod adref

i Cadben mawr ein hiachawdwriaeth
Welaf yn y frwydr hon ;

Holl elynion ei ddyweddi
JN gorfod plygu ger ei fron :

Plant afradlon sym d'od adref
A fu 'mhell o dir eu gwlad

;

Rhai fu 'n fudion sy'n clodfori

Duw am iachawdwriaeth rad.

2 Wele Iesu 'r Pen-rhyfelwr
Yn d'od i'r lan o Edom wlad ;

Ei wisg yn goch, ei fraich yn rymus,
A;

r ddraig yn glwyfus tan ei draed !

Am yr h^fryd fuddugoliaeth,

Câna ;m telyn fach yn awr,
Hyd nes delo 'r hyfryd foreu

Caf fi gânu 'r delyn fawr. Amen.

337 Gorfoîeddy gwaredigion.

i Marchog Iesu yn llwyddianus,
Gwisg dy gleddyf ar dy glûn

;

Nis gall daear dy wrthsefyll,

Chwaith nac uffern fawr ei hun :

Mae dy enw mor ardderchog,
Pob rhyw elyn gilia draw

;

Mae rliyw arswyd trwy 'r greadigaeth,
Pan y byddych di gerllaw.

2 Tyn fy cnaid o gaethiwed,
Gwawried bellach forcu dchdd ;



Dryllia 'n chwilfriw ddorau Babel,
Tyri y barau heiyrn yn rhydd

;

Gwthied caethion yn fynteioedd
Allan, megys tonau 'r llif,

Torf a thorf, tan orfoleddu,

Heb na diwedd byth na rhif.

3 Minau bellach orfoleddaf

Fod y Jubil fawr yn d'od,

Pan gyflawnir pob addewid
Roddodd Iesu mawr erioed :

Mil o fìloedd, myrdd myrddiynau
Ddaw o eithaf tywyll fyd,

Gyda dawns ac udgorn arian,

Mewn i Salem bur yn nghyd. Amea

338 Brysio tua V wlad welL

1 Nerth os cat, mi frysiaf bellach

'Fyny tua 'm gwlad íy hun,
Lle mae 'rn Duw yn gwisgo 'n gyson
Mewn gogoniant natur dyn :

Byth na enwer i mi 'n gartref

Fangre arall ond y ne' ;

Neb yn Dad, na neb yn Briod,

Neb yn Arglwydd ond Efe.

2 Yno boed fy mwyd a'm diod,

Tan ganghenau gwych y pren,

Sydd a'i wreiddyn ar y ddaear,

A'i frigau yn y nefoedd wen :

Dyn a'r Duwdod ynddo 'n trigo,

Fírwythau arno'n tyfu 'n llawn,

Cysgod tano i'r ffyddloniaid,

O foreuddydd hyd brydnawn. Amen.

339 y wtedWÄ
j 'Rwyf yn dechreu profì eisíoes

Beraroglau 'r gwledydd draw,
Gyda 'r awel bur yn hedeg

;

Diau fod y wlad gerllaw :



Tyred dir dymunol hyfryd,

Tyred ardal sydd heb drai,

Dy bleserau o bob rhywiau,
Gad im/ bellach eu mwynhaa

Ac er gwaethaf grym y tonau
Sydd yn curo o bob tu,

Dof trwy'r stormydd dof trwy'r gwyntoedd,
Rywbryd i'r baradwys fry :

Gair fy Nuw sy' n drech na 'r moroedd,
Gair fy Nuw sy' n drech na 'r don ;

Mi anturia t oll a feddwyf
Bythol i'r addewid hon.

Ac ni fyddai 'n hir cyn gorphen,
Ddim yn hir cyn cyrhaedd fry ;

Pob gorchymyn, pob anogaeth,
Pob addewid sydd o'm tu

;

Nid y dyfnder fydd fy nhrigfan,

Gwn y deuaf yn y man,
'Nol fy ngolchi gan y tonau,

Yn ddiangol iawn i'r lan. Amen.

§*nìrii(>mb', m. io. (8. 7.)

340 Dedwydchuch yn NghrisL

1 Nid fy nef yw ar y ddaear,

Pe y goreu man dan haul

;

Ond yn nhawel bresenoldeb
Siriol wyneb Adda 'r ail

;

Gwena arnaf, Arglwydd grasol,

Gwaeddaf allan,—Digon yw ;

Yna Yighanol cyfyngderau
Byth yn llawen byddaf byw.

2 Môr sydd ynot o fendithion,

Heb waelodion iddo 'n bod
;

Y mae 'n llanw 'mlaen bob mynyd,
Nid ocs diwedd ar dy glod :



D' enw beunydd sy' n ymdaenu,
Fel goleuni boreu wawr ;

Bydd telynau 'n cânu iddo
Fel rhifedi gwlith y wawr. Amen.

341 Dioíchgarwch am drefii achub.

i Henftych well, anwylaf Iesu.

Henffych Frenin Canaan wlad
;

Ti oddefaist i'n gwaredu,
'Nillaist iachawdwriaeth rad :

Henffych Geidwad pechaduriaid,
Dygaist bechod dynol ryw :

Trwy dy haeddiant annherfynol
Codir myrdd o feirw

?n fyw.

2 Teilwng wyt o'r mawl diderfyn,

Roddir gan angylaidd gôr,

Ac o fawl y gwaredigion,
;Rol diflano tir a môr :

Pe b'ai genym delyn Gabriel,

A'i fedrusrwydd at y gwaith,

O ! mor hyfryd fyddai cânu,
Cânu a felysai 'n taith. Ámen.

gÌSmÌSSblU M. io. (8. 7.)

342 Cyfamod ni syfl.

i Dyfais fawr tragwyddol gariad
Ydyw 'r iachawdwriaeth lawn

;

Sail cyfamod hedd sydd gadarn,
Ac nis derfydd byth mo 'i ddawn

Dyma 'r fan y gorphwys f enaid,

Dyma 'r fan y byddaf byw,
Mewn tangnefedd pur heddychol
Yn mhob stormydd gyda 'm Duv



2 Syfled iechyd, syfled byWyd,
Cnawd a chaìon yn gytûn

;

Byth ni syfla amód heddwch,
Hen gytundeb tri yn ux ;

Díanwadal yw 'r addewid,
Cadarn byth yw cynghor Duw

;

Cysur cryf i'r neb a gredo 'ri

Haeddiant Iesu i gáel byw.

3 Pethau chwerwon sydd yn felus,

Tywyllwch sydd yn oleu clir
;

Mae 'm cystuddiau imi 'n fuddiol,

Ond darfyddant cyn bo hir :

Cyfamcd hedd bereiddia 'r cwbl,

Cyfamod hedd a'm cwyd i'r lan,

î gael gwel'd fy etifeddiaeth,

A'i meddianu yn y man. Amen.

343 Dyfod dr an ìaIwch .

i Tyr'd i fyny o'r anialwch,

Wedi aros >tìo 'n hir,

Sypiau grawnwin mawrion addfed,
S\

Jn dy aros yn y tir

;

Brysia i ryfel, gwisg dy arfau,

Cymer galon, dos ymlaen,
Ffordd nis colli, mae 'n dy ftrwaîn

Gwmwl niwl a cholofn dân.

ìjamíjurgb. m. io. (3. 7.)

344 Yy orpJircyfsa dragwyâdûl.

1 Dedwydd fydd tragwyddol orphwys
bob llafur yn y man,

Yn nghanol môr o ryfeddodau
;

Heb un gwaelod byth na glan :

Caffael mwy fynediad helaeth
1 drigfanau Tri yn Un,

Dwfr i nofio heb fyn'd trwyddo,
Dyn yn Dduw, a Duw vn ddvn.



2 Byw heb wres, na haul yn taro,

Byw heb ofni marw mwy
;

Pob rhyw alar wedi darfod,

Dim ond cânu am farwoí glwy'

;

Nofio 'n afon bur y bywyd,
Bythol heddwch santaidd Dri,

Tan dywyniadau digymylau
Gwerthfawr angeu Calfari. Amcn,

345 Moroedd o gariad. ,

i Dyma gariad fel y moroedd,
Tosturiaethau fel y lli'

;

T'wysog bywyd pur yn marw,
Marw i brynu 'n bywyd ni

!

Pwy all beidio cofio am dano ?

Pwy all beidio cânu 'i glod ?

Dyma gariad nad â 'n anghof
Tra bo'r nefoedd wen yn bod.

2 Ar Galfaria yr ymrwygodd
Holl ffynonau 'r dyfnder mawr,

Torodd holl argaeau 'r nefoedd
Oedd yn gyfain hyd yn awr :

Gras a chariad megys diluw
Yn ymdywallt yma 'nghyd

;

A chyfiawnder pur a heddwch
Yn cusanu euog fyd. Amen.

346 Cristyn nodded ir credadyn.

1 Mi edrychaf at i fyny,

Deued t'wyllwch, deued nos
;

Os daw heddwch im' o unlle,

Daw o haeddiant gwaed y groes

:

Dyma 'r man lle gwnaf fy nhrigfan,

Yma y gobeithiaf mwy
;

Nid oes iechyd byth i'm henaid
Ond mewn dwyfol farwol glwy'.

2 Dyma 'r man lle byddaf fanv,

A fy ngolwg tua 'r nef

;



Mi ddysgwyliaf hyd y wawradydd
Am ei bresenoldeb Ef :

A phe cawn ond gwel'd y seren
Sydd yn blaenu boreu wawr,

Wrth ei goleu awn yn wrol
Trwy bob rhwystrau fach a mawr. Ameiu

347 Gahuad aty grocs.

i Deued pechaduriaid truaîn

Yn fynteioedd oll yn nghyd,
Doed ynysoedd pella 'r moroedd,

I gael gwel'd dy wyneb pryd
;

Clomon, deillion, gwywedigion,
bob enwau, o bob gradd,

I Galfaria un prydnawngwaith
1 wel'd yr Oen sydd wedi ei lacld.

2 Dacw 'r nefoedd fawr ei hunan
Heddyw 'n hongian ar y groes :

Dacw obaith yr holl ddaear
*Xawr yn dyoddef angeu loes !

Dacw noddfa pechaduriaid,

Dacw 'r Meddyg, dacw fan

Caf fì wella 'r holl archollion

D)fnion sy ar fy enaid gwan.

3 Doed y cystuddiedig truan,

Sydd drwy 'i oes mewn ofnau mawr,
Ac edryched tua'r croesbren,

Pwy sy'n trengu yno 'n awr
;

Pam dychryna ;

r euog aflan ?

Pob rhyw gwmwl du a ffoes ;

Dyma le i gladdu pechod,
Vn y beddrod tan y groes. Amen.

348 Dechreu oedfa.

i Disgyn Iôr, a rhwyga 'r nefocdd,

Tywallt ysbryd gras i lawr
;

Disgyn fel y toddo 'r bryniau,

Diosg fraich dy allu mawr : M



Difa 'r lleni, ymddysgleiria
Ar dy drugareddfa lân

;

Rho dy lais a'th wenau tirion,

Achub bentewynion tân.

2 Ti achubaist y rhai gwaethaf,
Annheilyngaf a fu'n bod,

Achub eto—achub yma

—

Achub finau er dy glod :

Ti gei'r mawl pan danio 'r ddaear,
A phan syrthio ser y nen,

Ti gei'r enw yn dragwyddol,
Ti gei'r goron ar dy ben. Amen.

349 Gobaith am orphwysfa.

i Iesu, dyro dy gymdeithas
Imi yn yr anial fyd,

Lle mae maglau ar ol maglau,
Yn fy n'rysu bron o hyd

;

Y mae hiraeth ar fy nghalon,
Mae f och'neidiau yn amlhau,

Am wel'd oriau 'ngwaredigaeth
Ddedwydd, hyfryd, yn nesâu.

2 Mi ddych' mygaf clywa'i hedd}w,
Sn caniadau draw o bell

;

Torf yn moli am eu golchi,

Ac am bleser llawer gwcll

;

011 yn wynion yn eu gwisgoedd,
Palmwydd gwyrddion yn cu llaw

;

Ac yn ddedwydd mewn gogoniant,

Heb un gofid, poen, na braw.

3 Cân fy enaid, mwy bydd lawen,

Minau ddof, er tonau maith,
Grym afonydd, llid gelynion,

Cyn bo hir i ben fy nhaith :

Mi gaf orphen dyrys anial,

Myn'd i blith y dyrfa fawr
;

A chaf fod, heb ddim i'm blino,

Yn cu cwmni uwch y llawr. Amcn.



||torbJj, m. io. (8. 7.)

350 Cristyn gyfaillyn angeu.

1 Yn y dyfroedd mawr a'r tonau
Nid oes neb a ddeil fy mhen,

Ond y ffyddlawn Arch Offeiriad

A fu farw ar y pren
;

Cyfaill yw yn afon angeu
Ddeil fy mhen yn uwch na'r don,

Golwg arno wna i mi gânu
Yn yr afon ddofn hon.

2 O anfeidrol rym y cariad !

Anorchfygol ydyw 'r gras !

Digyfnewid yw 'r addewid,
Pery byth o hyn i maes !

Hyn yw ;m hangor ar y cefnfor,

Na chyfnewid meddwl Duw :

Fe addawodd na chawn farw,

Yn nghiwyfau'r Oen y cawn i fyw. Amen.

351 Gryni cariacl

1 Mae fy nghalon am ehedeg
Unwaith eto i fyny fry,

I gael profr 'r hen gymdeithas
Gynt fu rhyngof â thydi :

Mi a grwydrais anial garw,
Heb un gradd o oleu dydd,

Un wreichionen o dy gariad
\\'na fy rliwymau oll yn rhydd.

2 Mac fy nghalon yn 'sgrifenu,

Ac yn adrodd wrthi ei liun, |g
Iliiw hyfryd a rhinwcddol,
Duw yn gwisgo natur dyn

;

Iachawdwriaeth, Iachawdwriaeth,
Iachawdwriaeth werthfawr iawn.

Ydyw enw fy Ngwaredwr
Genyf, forcu a phrvrdnawn. Amen.



352 Cân y gwaredìgion.

1 Mae dy gariad, addfwyn lesu,

Uwch pob geiriaui ddodi maes ;

Annherfynol a thragwyddol
Yw dy rad anfeidrol ras :

Hyn yw ffynon fy llawenydd
Yma yn yr anial maith

;

Hyn fydd testyn pêr ganiadau
Sîon, draw ar ben y daith.

2 Yno caf fi seinio 'r anthem^
Anthem o lawenydd pur ;

Byth ni chlywir diwedd arni

Yn y paradwysaidd dir :

Yn nhafodiaith nefoedd oleu

Caf fi draethu 'mhlith y llu.

Gyda blâs na ellir deall,

Hen ddirgelion nefoedd fry. Amcn.

353 Ffyddlondeb Duw.
i Cofia, Arglwydd, dy ddyweddi,

Llama ati fel yr hydd
;

Ac na âd i\v holl elynion

Arni 'n hollol gael y dydd :

O datguddia y colofnau

Wnaed i'w chynal yn y nos,

Addewidion diamodol
Duw, ar gyfrif gwaed y groes*.

2 Bod yn fyw sy fawr ryfeddod,

Mewn fTwrneisiau sy mor boeth ;

Ond rhyfeddach, wedi 'mhrofi,

Dod oV cystudd fel aur coeth :

Amser canu, diwrnod nithio,

Eto ?n dawel, heb ddim brawT
Y Gr sydd imi yn ymguddfa,
Sjdd a'r wyntyll yn ei law.

3 O am dynu o'r anialwch
;Fyny fel colofnau mg?



'N uniongyrchol at ei orsedd,

Nid oes yn ei wedd efg ;

Alpha, Omega, Tyst ffyddlonaf,

Yvv ein Iôr, a'i air yn un
;

Dysglaer yw gogoniant Trindod
Yn achubiaeth marwol ddyn. Amen.

354 Perthynas, a chyfeillach â Christ.

1 Iesu, ti wyt ffynon bywyd,
Bywyd dedwydd i barhau

;

Pob rhyw gysur îs y nefoedd,
Ynot ti dy hun y mae :

Nis gall croes, na gwae, na chystudd
Wneuthur niwed iddynt hwy

Gafodd nerth i wneud eu noddfa
Yn dy ddwyfol, farwol glwy'.

2 Uwchder nefoedd yw dy drigfan,

Llawer uwch na meddwl dyn
;

Minau mewn iselder daear,

Bechadurus waelaf un :

Eto agosach wyt i'm henaid,
A;

th gyfeillach bur yn fwy,

A mil gwell, pan byddost bellaf,

Na 'u cyfeillach benaf hwy. Amen.

355 Hiraeth am ryddhad.

1 'R wy'n hiraethu am yr oriau,

Pan y caffwy 'nhraed yn rhydd ;

Dyna Jubil fy n^hysuron,
Dyna 'ngwaredigol ddydd :

D)na'r wledd V wy'n gwaeddi am dani,
Pan na fyddo pechod mwy,

I ladfeta t meddwl lleiaf,

Nac i roddi i mi glwy\

2 Trculiais ddyddiau'n methu chwerthin,
Dyddiau o och'neidio 'p brudd

;

Dysgwyl rhyddid a llaweriydd,
;R wyf trwy gydol maith y dydd :



Dysgwyl gwel'd afonydd Uwydion
Yn loew fel y wybr lâs,

A phob nwyd yn llwyr dawelu
Gan dy ddwyfol, nefol ras.

Agor ddorau prês cauedig,

Yn dy nerth ac yn dy lid
;

Tor efynau heiyrn yn ddrylliau,

Sydd yn dal fy enaid c'yd ;

Fel y gallwyf wel'd dedwyddwch
Mawr hyfrydwch i mi bair,

A chael profi'r gras addewaist
Gant o weithiau yn dy Air. Ameru

356
jQltSSclì)JOTf. M. 10. (8. 7)

Holltaîi r Graig.

Pan oedd Sinai yn melltenu,

A'i tharanau 'n rhwygo 'r nen ;

Cwmwl tanllyd ei melldithion

Ar ymrwygo uwch fy mhen ;

Nef a daear yn fy ngwrthod,
A'm cydwybod fel y ddraig,

Cefais loches rhag y dymhestí
Yn nhawer\vch holltau 'r graig.

Dyma 'r fan y gwnaf fy noddfa,

Yma Uecha f ' enaid gwan,
Pan fo 'r gwynt a'r tonau 'n curo,

Holltau 'r graig yw 'r unig fan

;

Rhued byd ac ufTern greulawn,

Yn eu llid i'm herbyn mwy,
Minau 'n holltau 'r graig a gânaf,

Ac nid ofnaf mo'nynt hwy.

Ac yn nydd y farn ofnadwy,
Pan y^ ff 'r mynyddau mawr,

Ac y syrthia sêr y nefoedd
Megys ffigys îr i lawr :



A'r elfenau
;n cydymdoddi,

Gwres yn berwi tonau 'r aig,

Dewrion fyrdd yn bloeddio 'n chwerw,
Cânaf fi yn holltauî* graig. Amen.

357 Gahuadyr EfengyL

i Beth yw 'r udgorn glywai ;n seinio ?

Brenin Siloh sydd yn gwa'dd :

Pwy s*/n cael eu galw ganddo ?

Pechaduriaid o bob gradd :

Adre, adre, blant afradlon,

Gadewch gibau gweigion fíbl •

Clywaf lais y Brenin heddy

w

;N para i alw ar eich hol. Amen.

ghtitoeitrr.tonì)ìr, m. io. (8. 7.)

358 Cyfaill a ln yn angeu.

1 O ! Iachawdwr pechaduriaid
Sydd a'r gallu yn dy law,

Rho oleuni, hwylia ;m henaid
Dros y cefnfor garw draw :

Gad i'r wawr fod o fy wyneb,
Rho fy enaid llesg yn rhydd

—

Nes i'r heulwen ddysglaer godi,

Tywys íì wrth y seren ddydd.

2 A oes neb o'm hen gyfeillion

A ddaw ;n ddiddig gyda mi,

Ac a orwedd wrth fy ochr
Obry yn y ddacar ddu ?

A wna cyfaill ddim ond hyny

—

Tywallt dagrau, newid gwedd
Pan fo'r pridd, a'r clai, a'r ceryg

Arnai n disgyn yn y bedd.

3 O ynfydrwydd ! O ffolineb !

Imi roi erioed fy mryd



W; i:
!

-.licdrvch arall ond fy Nuw. Amen.
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I gael profi 'r hen gymdeithas
Gynt fu rhyngof â thydi :

Mi a grwydrais anial garw,
Heb un gradd o oleu 'r dydd,

Un wreichionen o dy gariad
Wna fy rhwymau oll yn rhydd. Amen.

363 Erfyn am wi? grcfydd.

i O am grefydd ddeil ei phrofi,

Ar fy nhaith wrth fyn'd yn mlaen ;

Ddeil ei threio yn y tywydd,
Ddeil ei phuro yn y tân

;

Ddeil ei phwyso yn y glorian,

Ddeil ei mesur wrth y gair,

Wedi ei selio â sêi y Brenin
A fu gynt ar liniau Mair.

2 Testyn penaf fy myfyrdod
Fyddo Iesu a'i íarwol glwy'

;

Yna ni wna byd o drallod

Ddifa cysur f enaid mwy
;

Aros wrth ei draed yn gyson,
Edrych arno 'n talu ìawn :

Hyn orchfyga fy ngelynion,

Ac a rydd im' heddwch Uawn. Amen.

364 Cyrchu tua V dcynias.

Iesu, llawnder mawr y nefoedd,
Gwrando lef un eiddil gwan,

Sydd yn gorwedd wrth dy orsedd
Ac yn codi ei lef i'r lan

;

Mae 'ngelynion heb rifedi

Yn fy nghuro o bob tu,

Ac nid oes a all fy achub
Is y nefoedd ond tydi.

Dyro olwg ar dy haeddiant,

Golwg ar dy dcyrnas rad,

Brynwyd i mi ac a seliwyd,

Seliwyd â dy werthfawr waed :



Rho im' gyrchu tuag ati,

Peidio byth a llwfrhau
;

Ar fy nhaith ni cheisiaf genyt
Ond yn unig dy fwynhau.

Cn.l yw 'r llwybr imi gerdded,

Is fy llaw mae dyfnder mawr

;

Ofn sydd arnaf yn fy nghalon
Rhag i'm troed i lithro i lawr ;

Yn dy law y gallaf sefyll,

Yn dy law y dof i'r lan,

Yn dy law byth ni ddifTygiaf,

Er nad ydwyf û ond gwan. Amen*

. Êifiüitgbìr. m. io. (8. 7.)

365 Ocheneidio am Dditw.

1 Eto unwaith mi ddyrchafaf
Un ochenaid tua 'r nef,

Ac a wylaf ddagrau 'n hidl

Am ei bresenoldeb Ef :

Pwy a yr na chaf fy ngwrando
Gan Dywysog mawr y nen,

Ac na ddaw fy nymuniadau
Trist hiraethlawn oll i ben ?

2 Fel y rhed llifogydd mawrion,
Fel y chwyth yr awel gref,

Felly bydded fy ngruddfanau
Yn dyrchafu tua 'r nef

:

Gwn, fy Nuw, nas gelli aíaî,

Gwn nas gelli roi nacâd
O un fendith îs y nefoedd
Ag sydd i mi er iachâd.

3 O ! na chlywn yr udgorn arîao

Yn cyhocddi 'n eglur ìawn,

Bellach i fy enaid llwythog

Heddwch a maddeuant Ifan



O ! na ddeuai 'r nerth i waered
Fel Uifeiriant mawr ei rym,

Fel nad allai 'm nwydau penaf
Mwyach ei wrthsefyll ddim. Amert,

366 Trifgan Dnw y?i Sion.

I Gosod babell yn ngwlad Gosen,
Tyred, Arglwydd, yno 'th hun

;

Disgyn o'r uchelder goleu,

Gwna dy drigfan gyda dyn :

Trig yn Si'on, aros yno,

Lle mae'r llwythau'n d'od yn nghyd,
Byth na 'mad oddiwrth dy bobl,

Nes yn ulw 'r elo 'r byd. Amen.

36T Hiraeth a??i Sion.

i Blinais ar afonydd Babel,

Nid oes yno ond wylo i gyd
;Sn telynau hyfryd Si'on

Sydd yn cyson ddwyn fy mryd

:

Tyr'd a ni yn dorf gariadus
O gaethiwed Babel fawr

;

Ac nes d'od i fynydd Sion,

N'ad in' orphwys mynyd awr.

2 Dyn dyeithr ydwyf yma,
Draw mae 'ngenedigol wlad ;

Draw i'r moroedd mawr tymhestlog,
Ac o fewn y Ganaan rad :

Stormydd blin o demtasiynau
A'm curasant i yn mhell

;

Tyred awel fwyn y dëau,

Chwyth fi i'r baradwys well. Amen.

363 Yr nen 07-foledd.

i Tyred, Ysbryd santeiddiolaf,

Llwyr lanhâ dy d dy hun
;

Lladd y beiau yn fy natur,

O'r boreuddydd sydd yn ngln :



Gwna 'nghydwybod ynwy 'n danllwyth,

Na ddyoddefwyf unrhyw fai

Ag sy'n gwneuthur oriau mywyd
Fel rhyw oes o edifarhau.

2 P'le mae 'r hen awelon hyfryd
Deimlais gynt wrth daro i maes ?

P'le mae 'r hen brofiadau melus
Gefais gynt wrth orsedd gras ?

P'le mae ;

r zel a'r cariad cyntaf?

P'le mae 'r mawl a dyblu 'r gân ?

P'le mae 'r sn seraphaidd nefol

Oedd yn denu 'mryd yn lân ?

3 O ! fy Nuw a'm tirion Arglwydd,
Rho 'r cawodydd pur i lawr,

I ireiddio f ' eiddil yshryd,

Sydd yn sychlyd iawn yn awr

:

Dyro 'r dylanwadau nefol,

Enyn bob rhyw ddwyfol ddawn
;

Rho dy gariad a'th ymgeledd,
Difa'r llygredd sy ynwy'n llawn. Amen.

369 Erfyn am arweiniad.

1 Tyred Iesu, i'r anialwch,

At bechadur gwael ei lun,

Ganwaith dd'rysodd mewn rhyw rwydau,
Rhwydau weuodd ef ei hun

;

Llosg fieri sydd o'm cwmpas,
Rho fì i sefyll ar fy nhraed,

,

Moes dy law ac arwain trosodd
F' enaid gwan i dir ei wlad.

2 Dysg fì gerdded trwy'r afonydd,
Ac nad ofnwyf yn y llif,

Na b'wy'n ildio gyda 'r tonau
Temtasiynau mwy na rhif

;

Cadw 'ngolwg ar y bryniau
Uchel, hardd, tu draw i'r dr

:

^ Cadw 'ngafael yn yr afon,

Ar yr Iesu, y blaenaf Wr. Amcn.



370 Deisyf arddeliad.

i 'R hwn sy'n gyru 'r mellt i hedeg,
Ac yn rhodio brig y don,

Ac yn mesur holl ddyfnderau
Temtasiynau 'r ddaear hon

;

'Rwyt ti'n drech na'r gwynt a'r storom,
Hwylia eiddil llesg yn mlaen,

Gyda 'r awel deneu, effro,

O Galfaria, fel o'r blaen.

2 Na fydd, Arglwydd, fel pererin,

F'ai'n ymdeithio yn y tir,

Yn lleta dim ond noswaith,

A myn'd ymaith amser hir :

P'am y byddi fel yn huno,
Neu wr cryf heb achub dim ?

Cymer d'allu anorchfygol,

Noetha eto 'th gleddyf llym.

3 Hen agorwr beddau llygredd,

Codwr meirw; tyr'd yn mlaen
;

Chwytha yn yr udgorn arian,

Concra trwy 'r Efengyl lân :

Mae rhyw nerthoedd yn dy enw,
Mae dy Ysbryd fel y tân,

Rhwyga 'r dr a llysg y rhwystrau,

Fel y fflamau'n myn'd yn mlaen. Amea

^0ÍigíIlaU» M. io. (3. 7.)

371 Marwolaeth cyfeillion.

i Mae 'nghyfeillion wedi myned
Draw yn lluoedd o fy mlaen,

Rhai fu 'n teithio dyffiyn Raca,
Gyda mi i Salem lân :

Yn y dyffryn tywyll, garw,
Ffydd i'r lan a'u daliodd hwy

;

Mae 'r addewid lawn i minau,
Pam yr ofna f' enaid mwy?



Ffarwel i chwi gynt a geraís,

Ni ddaw'ch cwmni, ni ddaw'ch gwedd,
Ni ddaw 'r goreu o'm cyfeillion

Ond i'm danfon hyd y bcdd :

Pan ddêl angeu, chwi ftowch yaaith :

Da i mi fod genyf Dduw
;

Ffrynd a ln pan fydclwy 'n marw,
Hwnw garaf tra f'wyf byw. Amea.

(Bllioh m. ir.
(9.8.)

372 Buddugoliacth Calfaria.

1 ü agor fy llygaid i weled
Gogoniant dy arfaeth a'th air

;

Mae ;n well i mi gyfraith dy enau
Na miloedd o arian ac aur :

Y ddaear â'n dân, a'i thrysorau,

Ond geiriau fy Nuw saif yr un
;

Y bywyd tragwyddol yw 'nabod
Fy Mhn'nwr yn Dcíuw ac yn dd}n.

2 Rhyfeddod a ber}- 'n ddiddarfod
Yw 'r fifordd a g>Tnerodd Efe,

I achub pechadur colledig,

Trwy farw ei hun yn ei le !

Fe safodd fy Mrenin ei hunan,
Gorchfygodd awdurdod y ddraîg,

Ein Blaenor galluog ni ydyw

—

O câned preswylwyr y graig.

3 Y Llew o lwyth Judah orchfygodd,
Pa elyn all sefyll o'i fìaen !

Mae S'ion yn teithio tuag adref
Mewn cerbyd dycnrynllyd o dân :

Bydd milocdd o saint ac angylion,
Yn dorf ogoneddus yn nghýd,

rn cânu >t anthem dragwyddol
O foliant i Brynwr y bvd. Ameru



373 Mia dynafbawb ataffy Jiun.

i Daw miloedd ar ddarfod am danytit

hen wlad Assyria cyn hir,

Preswylwyr yr Aipht ac Ethiopia
At Grist, y Gwaredwr yn wir :

Cyflawnir y prophwydoliaethau,
Daw 'r holl addewidion i ben

;

Fe dynir myrddiynau at Iesu,

Ddyrchafwyd rhwng daear a nen. Amen,

e%l m. ii. (9.8.)

3T4 HiraetJi am y nef

1 Caersalem ! ti ddinas fy Arglwydd,
Pa bryd i'th gynteddau ca'i ddod ?

Lle na bydd cyn'lleidfa yn ysgar,

Na diwedd i'r Sabbath yn bod :

Dedwyddwch digymysg sydd yno,

Na phrofwyd yn Eden mo'i ryw,

A llewyrch mwy tanbaid na'r heulwen,
Sef llewyrch o orsedd fy Nuw.

2 Mae yno gantorion ardderchog,

AJ

u Ceidwad yw sylwedd eu sain
;

A'm brodyr sydd yma gânt esgyn
Yn fuan i ganol y rhai'n :

O, Salem ! fy nghartref anwylaf !

Fth fewn mae fy enaid am ddod

;

Ac yno fy llafur a dderfydd
Mewn cân orfoleddus a chlod. Ameiu

37S Dyfroedd bywioL

1 O arwain fy enaid i'r dyfroedd,

Y dyfroedd sy'n afon mor bur

;

Y dyfroedd a dorant fy syched,

Er trymed fy lludded a'm cur :



Y dyfroedd tragwyddol eu tarddiad,

Y dyfroedd heb waelod na thrai

;

Y dyfroedd a olchant fy enaid,

Er dued ac amled fy mai.

2 O deuwch, O deuwch i'r dyfroedd !

Mae Crist yn ein gwahodd yn gu ;

I yfed oY afon redegog,
Sy'n tarddu dan riniog y t :

Oddiyno mae'r afon sy'n addas
I loni hardd ddinas ein Duw

Yn deilliaw yn fTrydiau diddiwedd,
O'r ffynon sy'n beraidd ddr byw. Amea

fkìjgpelerf« m. n. (9.8.)

376 Dyddanwchcn y daith.

1 Cawn esgyn o'r dyrys anialwch,

Fr nefoí baradwys i fyw
;

Ein henaid lluddedig gaiff orphwys
Yn dawel, ar fynwes ein Duw :

Diangfa dragwyddol geir yno,

Ar bechod, cystuddiau, a phoen :

A gwledda i oesoedd diderfyn

Ar gariad annhraethol yr Oen.

2 fryniau Caersalem ceir gweled
Holl daith yr anialwch i gyd

;

Pryd hyn y daw troion yr yrfa

Yn felus i lanw ein bryd :

Cawn edrych ar 'stormydd ac ofnau,

Ac angeu dychrynllyd a'r bedd,

A ninau 'n ddiangol o'u cyrhaedd,
Yn nofio mewn cariad a hedd. Amea

377 Dcffro glcddyf.

1 Gwel'd cleddyf cyfíawnder yn deffro

Oedd ryfedd, i daro Mab Duw !

Gwncyd T'wysog y nef yn anafus,

Er mwyn i rai beius gael byw ! ^



Dysgleirdeb gogoniant ac union
Wir ddarlun o berson y Tad,

Yn ngafael deddf fanwl ofynion,

I ni dd'od yn rhyddion yn rhad !

Dyoddefodd ein Iesu lidiawgrwydd
Y gyfraith, a gw'radwydd y groes

;

Dan bwysau digofaint y Duwdod,
Gwnaeth gymod am bechod pob oes

;

Cyfiawnder a'r gyfraith ddysgleirwych
Sy'n edrych i lawr yn ddi lid,

A'r priodoliaethau yr unwedd,
Yn gwaeddi " Trugaredd "

i gyd. Amen.

Sí Jlnìjrtto's. m. 12. (8. 3.)

378 Iaii'ìi digonol,

1 Cyíîawnwyd y gyfraith i gyd,
Fe ddofwyd ei llid heb fy lladd

;

Cyfiawnder, wrth hir ofyn iawn,

Ei daliad yn gyflawn a ga'dd :

Cyfíawnder a'r gyfraith sy 'n awr
Yn edrych i lawr yn ddi-lid,

A'r priodoliaethau mewn hedd
Yn gwaeddi " Trugarccld "

i gyd.

2 Caed ffynon o ddwfr a gwaed,
I olchi rhai duon eu liiw,

Ac hefyd hi redodd yn rhad
I'r ardal lle 'r oeddwn i'n byw :

Er cymaint o rwystrau ga'dd hon,
Grym arfaeth a'i gyrodd yn mlacn,

I olchi t Dafydd o'r bron,

Jcrusalcm hefyd ddaw 'n lan. Amcn.

379 Canlyn y Bugail.

1 Dilynaf fy Mugail trwy f ces,

Er amharch a gw'radwydd y byd
;



A dygaf ei ddirmyg a'i groes,

Gan dynu tua 'r nefoedd o hyd •,

Mî rodiaf, trwy gymhorth ei ras,

Y llwybr a gerddodd Efe
;

Nid rhyfedd os gwawdir y gwas,
Can's gwawd gafodd Arglwydd y ne' !

2 Nid oes arnaf g'wilydd o'i groes,

Ei groes yw fy ymffrost o hyd :

Ei fywyd i'm gwared a ro'es,

Fy Ngheidwad a'm prynodd mor ddrud !

Dyoddefodd waradwydd a phoen,
A'r felldith ar Galfari fryn

;

Fanrhydedd yw canlyn yr Ocn,
Yr Oen a ddyoddefodd fel hyn î Amen.

380 y Wlad Well.

i Y wlad yr âf iddi cyn hir,

Mae afon y bywyd yn hon,
Yn llifo o gariad yn glir

I ddiodi 'r sychedig o'r bron :

Mae hefyd yn ngartref fy Naf
Afonydd o laeth ac o fêl

;

Wel, bellach tuag yno mi af,

A deued hi fel ag y dêl.

2 'Does mesur amseroedd byth fry,

—

Dim oriau cyffelyb i'r byd
;

Myn'd heibio rhyw oesoedd y sy
Wrth gânu i'r Duwdod vn nehyd :

'R holl nefocdd wrth weled ei ras

Sy 'n synu—yn cânu 'n fwy hy'

Ganiadau newyddion eu blas
;

AYcl, dyma'r digrifwch sy fry. Amcn.

381 Si'on yn dyfod àr An ialu 'ch .

i Rhyfeddol gwel'd Sion yn dod
Trwy gystudd a thrallod i'r lan,

A'i thynfa mor gywir ei nôd,
A'r olwg sydd ami mor wan :



Fel mwg y mae 'n estyn i'r nef,

Er cryfed awelon y cnawd
;

Dyrchafa 'i hochenaid a'i llef

At orsedd ei Brenin a'i Brawd»

2 Rhyfeddol yw gweîed rhai gwael,
Rhai aflan, a fhaidd, a ffol,

Yn cânu mewn gobaith am gael
Llwyr adael eu llygredd ar ol :

Rhyfeddach eu gweled ryw ddydci,

Yn llaw eu Gwaredydd yn d'od,

bob rhyw gaethiwed yn rhydd,
I gânu 'n dragywydd ei glod.

3 ! faint yw hyfrydwch y wlad
Sy 'n wleddoedd o gariad i gyd

!

Ni welir na brwydr na brad,

Nid ofhir na lleiddiad na llid !

O'r fraint, os âf finau ryw bryd
I wynfyd—greadur mor wael

!

Drwy haeddiant Iachawdwr y byd
Mae 'madael â gofid i'w gael. Amen.

382 Fy Mhrynwr Byw.

1 Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw,

AJm prynodd â thaliad mor ddrud ;

Fe saif ar y ddaear, gwir yw,
Yn niwedd holl oesoedd y byd :

Er ised, er gwaeled fy ngwedd,
Teyrnasu mae Mhrynwr a'm Brawd ;

Ac er fy malurio 'n y bedd,
Ca'i wreled Ef eto 'n fy nghnawd.

2 Boed arno fy ngolwg bob dydd,
A'i Aberth anfeidrol ei werth

;

Gwir Awdwr, PerrTeithiwr fy fTydd,

Fe 'm cynal ar lwybrau blin serth :

Fy enaid, ymestyn yn mlaen,
Na orphwys nes cyraedd y tir,

—

Y Ganaan dragwyddol a'i chân,

Y Sabboth hyfrydol yn wir. Amen.



383 Golwg o Nebo.

1 Dwy aden colomen pe cawn,
Mi hedwn a chrwydrwn yn mhell

;

I gopa bryn Nebo mi awn,
I weled ardaloedd sydd well :

A'm golwg tu arall i'r dr,
Mi dreuliwn fy nyddiau i ben,

Mewn hiraeth am weled y Gwr
Fu farw dan hoelion ar bren.

2 'Rwy 'n nesu at ochr y dwr,
Bron gadael yr anial yn lân

;

Fy ngobaith yw congcwest y Gr
A rydiodd yr afon o'm blaen !

Fe dreiglwyd y maen oedd dan sêl,

Fe gododd y cadarn i'r lan :

Mi a'i caraf, a deued a ddêl

;

Mae 'n gyfaill i'r truan a'r gwan.

3 Nis gallaf tra yma 'n y cnawd
Ddim dal y caniadau sydd fry

;

Mae llewyrch wynebpryd fy Mrawd
Yn llawer rhy ddysglaer i mi :

'Nol hedeg a gadael fy nyth,

A chwalu fy mhabell o glai,

Bydd digon o nefoedd dros byth
Ei weled Ef fel ag y mae. Amen-

S>al0m*« m. i2. (8. 8.)

384 Gryni Cariad Crist.

i Pa fcddwl, pa 'madrodd, pa ddawn.
Pa dafod all osod i maes,

Mor felus, mor helaeth, mor Uawn,
Mor gryfed ei gariad a'i ras !

Afonydd sy 'n rhedeg mor gryf,

Nas dichon i bechod na bai

Wrthsefyll yn erbyn eu llif,

A'u llanw ardderchog di-drai.



2 Fel frlamau angerddol o dân
Yw cariad f Anwylyd o hyd

;

Fe losgodd bob rhwystrau o'i flaen,

Fe yfodd yr afon i gyd :

Ymaflodd mewn dyn ar y llawr,

Fe'i dygodd a'r Duwdod yn un !

.

Y pellder oedd rhyngddynt oedd fawr,

Fe'i llanwodd á'ihaeddiant eihun. Amen,

330 Datody Seliau.

i O ! cyfod ferch S'íon, a gwel
Dy freintiau godidog yn awr

;

Datodir it' sel ar ol sel,

Myn'd rhagddi'n oleuach mae'r wawr :

Mewn cân goríbledda, mae 'n bryd,

Dy Frenin yn awr sydd yn d'od,

Yn ngherbyd ei gariad trwy 'r byd,
I'w enw y byddo y clod.

2 Troir atat gyflawnder y môr,
Daw Carmcl a Saron yn un

;

Brenhinoedd y ddaear â'u stôr,

Anrhegant yr Iesu 'n gytûn :

Daw 'i bwystfil a'i brophwyd i lawr,

Eu gorsedd a fwrir i'r llyn,

A syrthia y Babilon fawr,

Bydd miloedd yn moli am hyn. Amen»

^rcborl^ m. 12. (8. 8.)

086 Dymuno Cymdcithasy Saint.

1 O Fugail yr Israel ali Duwr

,

Hyfrydwch fy nghalon i gyd,
Cael mwy o'th gymdeithas i fyw,

Yw hiraeth fy nghalon o hyd :

Am borfa hyfrydaf dy braidd,

'Rwyf heddyw 'n ymofyn yn brudd,
Lle 'u porthir, lle 'u cedwir mewn hedd.
Rhag poethder a dwysdcr y dydd.



2 O nifer dy braidd gad im' fod,

—

id ydwyf yn chwenych dim'mwy;
Cael byw yn y byd er dy glod,

pn cydogoneddu â hwy :

Yn lloches y graig gwnaf fy nyth,

Nes derfydd pob gofìd a phoen,
A gorphwys 'rol hyny dros byth
Yn dawel yn mynwes yr Oen. Amen.

387 Clrjuerwder Dyoddefiadau Crist.

i Wrth gofìo 'i ruddfanau ;n yr ardd,

A'i chwys fel defnynau o waed
;

Aredig ar geín. oedd mor hardd,
A'i daro gan gleddyf ei dad

;

Ei arwain i Galfari fryn,

A*i hoelio ar groesbren o'i fodd,

Ta dafocl all dewi am hyn ?

Pa galon mor galed na thôdd ?

2
;R anrhydedd, y gallu, aV clod,

Y moliant, a'r parcîi yn gytûn,
O'r nefoedd a'r ddaear gaiíìf fod
Yn gyfan frh Harglwydd ei hun :

Aed sôn am dy angeu i maes
O'r gogledd hyd eithaf y de',

Helaethed terfynau dy ras

"Mor belled a chyrhaedd y ne'. Arnen.

DJÌ^ M . 13. (M. B. D.)

388
1 Cyhawnder marwol glwy',

A hacddiant dwyfol loes.

Y pris, y gwerth, yr Aberth drud,
A dalwyd ar y groes,

A gliria 'mciau ;n llw

m gylch yn hyfryd ì

Ac nid oes arall dan y nef

A"in nertba i fyn'd yn mlacn.



2 Mi gâna' am waed yr Oen,
Er maint fy mhoen a 'mhla

;

Ni cheisia i'n wyneb calon ddu
Ond Iesu'r Meddyg da :

Fy mlino gês gan hon
A'i throion chwerwon chwith

;

Ond dyma 'm sail i am lanhâd,
Y cariad bery byth. Amen.

389 Duw Drosom.

1 Y Duw sy'n Llywydd fry,

A'r bydoedd ger ei fron,

Yn marchog ar y gwyntoedd cry',

Ac yn tawelu 'r don
;

Mae hwn yn awr i ni

Yn Gyfaill ac yn Dad
;

Denfyn ei luoedd oddi fry

I'n dwyn i'r nefol wlad.

2 Cawn yno wel'd ei wedd
Dros byth, heb arnom fai

:

O ífrydiau gras, mewn hyfryd hedd,
Cawn yfed yn ddidrai

;

Wrth deithio 'r dyffryn dû,

Tua 'r anfarwol fyd,

O boed i'r meddwl ei fwynhau
Ein llawenhau o hyd. Amcn.

390 Ccfnogaeth ifyncdyn mlacn.

i Mi welaf fyrdd dan sel,

Fu 'n ofni fel fy hun,

011 wedi dringo 'r crcigiau serth

I gyd trwy nerth yr Un
;

Yn cânu 'r ochr draw,
Heb arnynt fraw na phoen,

Ganiadau hyfryd Calfari,

Dyoddefaint addfwyn Ocn.

2 'Rwyf yn terfynu 'nghred,

'Nol pwyso oll yn nghyd.



Mai cyfnewidiol ydyw dyn,

Ond Duw sy 'r un o hyd :

Ar ei addewid Ef,

Sy 'n noddfa gref i'r gwan,
Mi gredaf do'i 'mhen gronyn bach,

O'r tonau 'n iach i'r lan.

3 Cyflawnir gair fy Nuw,
A deued fel y dêl,

Can's holl amcanion nefoedd fry

Bob sillaf sy' dan sel

;

Ac ar ei air a'i nerth,

A dwyfol werth ei waed,
Trwy bob gelynion af yn hy*

I mewn i d fy Nhad. Ámen.

39 1
" Ni a gawsom y MessiaP

i Blant ffyddlon Sîon de'wch,

A llawenhewch i gyd
;

Yn mlaen a chwi, fel milwyr da,

Yn llon er gwaetha 'r ìlid :

O, hyfryd ddedwydd awr,

Messia mawr a gaed !

Henffych i'r dydd a'r boreu daeth
Yr iachawdwriaeth râd.

2 Er i ni gollfr hedd
Gynt yn Mharadwys wiw,

A bod yn fyr o gadw'r fraint,

Myn'd dan ddigofaint Duw
;

Ni gawsom Had y Wraig,
Yn gadarn graig i'n traed

;

Hcnffych i'r dydd a'r boreu daeth
Yr iachawdwriaeth rad.

3 Wel, dyma 'r newydd da
A lawenycha 'r trist,

Mae 'r ddraig a Satan er ein mwyn,
Mewn cadwyn gan ein Crist :

Ysigodd Ef ei sioì,

Enillodd nefol wlad :



392

Henfíych i'r dydd a'r boreu daeth
Yr iachawdwriäeth rad.

Drachefn llawenhewch,
Chwi etfyoledig ryw,

Mae 7

r oruchafiaeth wedi d'od
Trwy Grist ein Prynwr gwiw :

Er cyfeiliorni 'n hir,

Cawn dd'od i dir ein gwlad

:

Henffych i'r dydd a'r boreu daeth
Yr iachawdwriaeth rad. Amen.

Egwyddor uuiawn.

Mae arnaf eisieu zêl,

A chariad at dy waith
;

Ond nid rhag ofn y gosb a ddêl,

Nac am y wobr chwaith
;

Ond rhyw ddymuniad llawn
;Ddyrchafu 'th gyfiawn glod,

Am iti wrthyf drugarhau,
A chofio

?m dana 'i erioed. Amen.

m
rnnstoich. m 14. (6. 6. 8.)

393 Dychweliady Gaethglud.

1 Plant caethion Babilon,

Ddont adre o don i don,

Cânt wledda m llon, mae ;
r dydd gerllaw,

Yn ngwydd eu Harglwydd da,

O swn y byd a'i bla
;

O ddedwydd haf ! Pa bryd y daw ?

2 Dysgwyliwn ronyn bach,
Cawn dd'od yn gwbl iach ;

Caniadau hyfryd fydd heb ri',

A?

u sylwedd fydd y gwaed
A ddyry lwyr iachâd,

A'r goncwest gaed ar Galfari.



3 Mi wnaf fy nghartref mwy,
Dan gysgod manvol glwý,

'Does noddfa arali dan y nef

;

Na man i gael glanhad,

Ond yn y ffynnon rad
O ddr a gwaed o'i ystlys Ef. Amcru

394 Bendîth ion lachamdwriaetJL

i O Iachawdwriaeth fawr !

A lifodd i ni lawr,

Yn ffrydiau pur grisialaidd byw :

ddeuant i ni gaed,
A heddwch yn y gwaed,

O gariad rhad ein Tad a'n Duw.

2 Nid ocs un trysor drud,

Fel Ef o fewn y byd,
]\íae 'n gwneyd fy ysbryd llesg yn llon !

Mwy 'n llawen byddaf byw,
Yn noddfa bur fy Nuw,

Dan holl gy-:uddiau 'r ddacar hon.

3 Mî dreuliaf oriau f oes,

Yn dawel dan y groes,

Dim ond cael edrych ar dy wedd
;

Perfíeithrwydd plescr yw
Y wledd o gariad Duw,

Fy holl ddyddanwch a fy hedd. Amcn.

ITasbbüíe, m. 15. (s. 8. s.;

395 Cariad Crist.

1 Nis gall ang}*lion nef y nef,

Fynegu maint ei gariad Ef,

Mae angcu'r groes yn drech na'u dawn
Bydd cânu uwcfa am Galfari,

g glywodd yr angylion fry,

Pan ddelo Salem bur yn llawn.



2 O ! dyma 'r ddyfais fwya' i maes,
Y fwya 'i chariad, fwya 'i gras

;

Agorodd ffordd o'r ddae'r i'r nef

:

Cariad heb gymhar iddo'r un,

A nofiodd yn ei waed ei hun
Trwy angeu, oedd ei gariad Ef.

5 Doed bellach holl dylwythau 'r byd,
O'r gogledd, dwyrain, de, yn nghyd,
Cânent ei iachawdwriaeth Ef:

Dadseinied holl derfynau 'r byd,
Ac aur delynau 'r nef yn nghyd,
Na thawont tra b'o nef y nef. Amen.

336 Gwaredigacth trwy V Iawn.

i Gwnaed concwest ar Galfaria fryn,

Am dani cânodd myrdd cyn hyn,
Fe faeddwyd uffern fawr i gyd :

Fe brynwyd gwael golledig ddyn,
Fe wnaed y ddwy blaid ddig yn un,

A gwaed Iachawdwr mawr y byd.

2 Wel dyma 'r Cyfaill goreu gaed,

Mae 'n ganmil gwell na mam na thad

;

Yn mhob caledi ffyddlon yvv :

Mae 'n medru maddeu a chuddio bai,

Ac o.'i wir fodd yn trugarhau
Wrth bechaduriaid gwaetha 'u rhyw.

3 Eihaeddiant mawr anfeidrol Ef,

A lwyr foddlonodd nef y nef,

A geidw 'm henaid yn ddigryn
;

Yn ngwres y dydd a'r stormydd mawr,
Efe a'm daliodd hyd yn awr,
Gogoniant byth i Geidwad dyn. Amen.



phrím- m. 15. (3.8.8.)

397 Haeddiantyr Ia icn .

1 Yn angeu Crist caed haeddiant drud
I faddeu holl gamweddau 'r byd,

flaen yr orsedd buraf sydd :

Nis gall euogrwydd yno ddim,
Fe gyll melldithion Sinai 'u grym,
Trugaredd rad a garia 'r dydd.

2 Am iddo farw ar y bryn,

Ca'dd f enaid bach ei ganu 'n wyn,
A'i dynu o'i gadwynau *n rhydd

;

Wel, bellach dan ei haeddiant Ef,

Fel cysgod cedrwydden gref,

Gorphwysaf mwy yn ngwres y dydcu

3 Boed oesoedd meithion fwy na mwy,
Heb rif na diwedd arnynt hwy,

1 gânu am ei ddirfawr boen
;

Na thawed tafod o un rhyw,
Na dim o dan y nef sy'n byw,
A son am goncwest addfwyn Oen. Amea

398 Hiraeth am yr etifcddiaeth nefoL

1 Pa bryd y fif cymylau 'r nos,

Sy'n cuddio rhinwedd gwaed y groes ì

Pa br>*d caf wel'd yn oleu glir,

Yr etifeddiaeth ddaeth i'm rhan,
Wrth goelbren nef, mewn goreu fan,

O'r hyfryd, santaidd, nefol dir ?

2 Mae meddwl am yr oriau clir

Caf rodio 'r paradwysaidd dir,

Ac yfed pleser s>^n parhau,

Mewn gwlad heb iewyrch haul na lloer,

Na therfysg tir, na thwrf y mòr,
Yn peri i mi lawenhau.



O hyfryd, ddedwydd, dawel le,

Gwyn fyd y rhai sydd ynddo fe,

—

Y ddinas ddystaw nefol glir :

Y man na fu, y man nad oes,

Na phoen, na goíìd, gwae, na loes,

Ond heddwxh llawn a chariad pur. Amen.

<$.toìtt i^HÍÍjCn M. 15. (8. 8. 8.)

399 Aberíhy Groes.

1 Wel, f ' enaid cerdda 'mlaen yn hy',

Yn union tua Sîon fry,

A chadw'th lygad ar y nôd :

Caifaria fryn, lle gweli 'r groes,

A'i haberth arni dan ei loes

—

Rhyfeddod fwya 'r nef erioed.

2 Mae 'r bryn yn uchel, uchel iawn,

A'r aberth drud yn amlwg iawn,

Fel gallo 'r dwyrain bell a'r de

—

Y dynion lle mae 'n dywyll nos,

Er t'wylled edrych tua 'r groes,

A gweled ei drywanu E'.

3 Fe all yr Indiaid pella' gaed,

I wel'd yr hoelion yn ei draed,

A gwel'd ei ben yn crymu i lawr.

Fe ylch y pelledigion hyn
Yn ganaid fel yr eira gwyn,
Oddiwrth eu holl aflendid mawr. Amen.

400 Noddfayn Nglwist.

1 Pam 'r ofnaf ddu gymylau 'r nos,

Ffo f ' enaid egwan, tua 'r groes,

A gwel hi trosti oll yn waed :

A dacw 'r man mae llawenhau,
Pan f 'o cystuddiau 'n amlhau,
Y noddfa drefnwyd gan fy Nhad.



Bu gruddfan caled arno Ef
Nes crynu 'r ddaear, duo 'r nef,

A rhwygo 'r creigiau serth yn friw :

Och'neidiodd Ef, dyoddefodd wae,

Fel gallwn inau íawenhau
Ac ymhyfiydu yn fy Nuw.

Na foed iìn feddwl ddydd na nos,

Ond cariad perffaith angeu 'r groes,

Hon alwaf mwy yn orsedd gras :

Ar Galfari mae mainc y nef,

Yn agos at ei groesbren Ef,

Oddi yno rhoddir hedd i maes. Ameru

WlÚh- M. 15. (3. 8.8)

40 1 Cwynfanau y ererin.

1 Fy enaid llesg sy'n llwfrhau,

Gan fy nhrachwantau sy'n parhau,

A'm beiau maith yn líaesu dim :

O ! p'le mae effaith dwyfol waed,
Y Balm o Gilead rydd iachâd

—

A ddofa 'r nwydau mwya 'u grym ?

2 O ! ple mae 'r manna perífaith gwir,

A'r dyfrocdd tawel santaidd pur ?

Mae 'm syched, Arglwydd, yn parhau^
'Rwy'n methu tynu dr yn awr,

Fy annghrediniacth sy mor fawr,

Agor y graig, 'rwy' bron llesgáu.

3 'Rwyf oll yn friw, 'rwyf oll yn wan,
A neb ond Ti a'm deil i'r lan,

Dy hunan wyt yn fwy na'r byd
;

Yr olwg leiaf ar dy wcdd
Sy'n drech nng angeu, trech na'r bedd,
Dy hunan wy'n dd)-muno i g>d. Amen.



402 Erfyniau y Cystuddiol.

1 A raid i gystudd garw 'r groes
I ganlyn V ysbryd ddydd a nos ?

Os rhaid, gwna fi yn foddlon iawn
;

Tan gânu gwna im' fyn'd yn mlaen,
Sef cânu yn y dr a'r tân,

O foreu mywyd hyd brydnawn.

2 Mae brodyr imi aeth yn mlaen,
Trwy ddyfnach dr a phoethach tân,

Ag eto, gorchfygasant hwy :

'Dyw'r dyfroedd aethum trwyddynt ddim
Mewn lled, a dyfhder, nerth a grym ;

Paham yr ofnaf finnau mwy ?

3 Mi welaf fyrdd yr ochr draw,
rai 'maflasant yn ei law,

Yn cânu heddyw 'n beraidd iawn :

Mae ofnau 'n darfod yn y wlad
Lle mae fy Nuw, lle mae fy Nhad,
Ac yn eu lle ddedwyddwch llawn. Amen.

JfttSpnrtL m. 16. (a 8. 6.)

4-03 Eden a Chalfaria.

i Yn Eden, cofiaf hyny byth,

Bendithion gollais rif y gwlith,

Syrthiodd fy nghoron wiw
;

Ond buddugoliaeth Calfari,

Enillodd fwy yn ol i mi,

Mi gânaf tra b'wyf byw.

2 Ar Galfari yn ngwres y dydd,
Y caed y gwystl mawr yn rhydd,

Trwy golli gwaed yn lli'

;

Ac yno talu anfeidrol Iawn,
Nes clirio llyfrau 'r nef yn llawn,

Heb ofyn dim i mi.



3 Dros V enaid i bur addfwyn Oen,
Fel hyn yn dyoddef dirfawr boen,

I'm gwneyd yn rhydd yn wir
;

'Roedd yn ei fryd orphenu 'r gwaith
eithaf tragwyddoldeb maith,

V enaid, cofia
;

i gur ! Amen.

404 Hiracth am bcn y daitli.

1 Pererin wyf i'r Ganaan fry,

1 gynhes gôl fy Iesu cu,

Lle caf dragwyddol nyth
;

Yn mhell uwch swn y ddraig a'i saeth,

Na gelyn mwy i'm gwneyd yn gaeth,

Caf dawel orphwys byth.

2 O bell mi wela 'm cartre 'n wir,

O fewn i byrth Caersalem bur,

Lle mae tragwyddol hedd
;

O ddinas dêg ! o'th fewn nid oes

Na haul, na lloer, na thywell nos

—

Gwyn fyd rhai draw i'r bedd.

3 'Rwy'n awr am gânu 'n iach i'r byd,
Ei bleser gau, a'i boen i gyd ;

Pwy safai ynddo 'n hir ?

Dysgwyl a wnaf nes dêl fy Nuw
I'm dwyn o'm gwae at Iesu gwiw,

1 hyfryd Salem dir. Amen.

®abnt0X% M. 16. (8. 8. 6.)

405 " Pwyyw honP

I O ! Pwy yw hon sy'n dod yn h/,
Yn lew i'r lan, fel rhwng dau lu,

O'r dywcll Aiphtaidd wlad,

Gan roddi pwys ei henaid pur,

Ar Iesu gwiw, 'r Messia gwir,

Ei ffrynd a"i Phrynwr rhad? o



O'r dyfnder dû i'r lan y daeth,

Tua 'r wlad sy'n llifo o fêl a llaeth,

Yr etifeddiaeth fras
;

Yn llawn o hedd mae 'n awr mewn hwyl,
Ar nefol gainc yn cadw gwyl,

Am dd'od o'r Aipht i maes.

Fel boreu wawr fe welir hon
;

Teg fel y lloer ei gwyneb llon,

Mewn cariad, gras a hedd :

Fel haul heb un brycheuyn clu,

Ofnadwy fel banerog lu :

On'd hyfryd yw ei gwedd ?

Duw sy iddi 'n blaid, hi ga'dd o'i blaen
Y cwmwl niwl a'r golofn dân,

Eneiniad yr holl saint

;

Hi yr y ffordd i'r Ganaan draw,
Ni chyfeiliorna ar un llaw,

Nes cael meddianu 'r fraint. Ameru

406 Mwynhad o Ddtiw

i Tydi, fy Nuw, yw 'nhrysor drud
;

Dy gariad geisiaf fì o hyd
;

Gorphwysfa V enaid yw :

Pe collwn bobpeth ar y llawr,

A chael dy bresenoldeb mawr,
Yn ddedwydd byddwn byw.

2 Goleua hyn fy fíbrdd yn gu,

A phoenus ofnau ymaith ffy,

Sy'n blino f ' enaid gwan :

Er gwaetha 'r byd ac uffern gàs,

Mae cymhorth hael dy nefol râs,

Yn ddigon ar fy rhan. Amen.



fÌBttifeoÛÌnìt. M. 16. (3. 8. 6.)

407 Dyoddefahity Gwaredwr.

i Ai Iesu mawr, ffrynd dynol ryw,

A welaf fry a'i gnawd yn friw,

A'i waed yn lliwio 'r 11 e
;

Fel gr di-bris yn rhwym ar bren,.

A'i waed yn dorchau ar ei ben ?

Ië, f enaid, dyma Fe !

2 Ai 'm hanwyl Brynwr wela 'i draw,

A*r hoelion llymion trwy bob llaw,

A'u'pwyo 'n drwm i dre'

;

Y miniog ddur trwy 'i dirion draed
Ac yntau 'n marw yn ei waed ?

Ië f' enaid, dyma Fe !

3 Ai Fe fu 'n maddeu i'w ei gâs
A'i waed yn llif o'i glwyfau i maes,
Nes agor drws y ne'

;

Rho'i ben tua 'r llawr trwy boenau llym
3

Yn dirion iawn heb yngan dim ?

Iü, f enaid, dyma Fe ! Amen.

408 Ymbiliau yr EdifeirioL

i Anfeidrol Ior, Jehofa mawr,
Gwrando ar lais pechadur 'nawr
Hyd atat sydd á'i gri

:

Clyw, Arglwydd, gyn fy enaid gwan !

Cyn myned i'r tragwyddol fan,

Datguddia 'th hun i mi.

2 Tosturia wrthyf, nefol Dad,
Tyr'd ataf mewn trugarcdd rad

,

Cyn derfydd f' einioes frau :

'Rwy'n myn'd yn gyflym tua 'r bedd
O am adnabod Duw a'i hedd !

O Arglwydd, tyr'd yn glau!



O Dduw, argraffa 'n ddwfn iawn,
Ar f cnaid mewn llyth'rcnau llawn,

Nerthoedd y byd a ddaw
;

Adfer fy enaid ar dy lun,

A dysg a thywys fi dy hun,
Nes d'od i'r ochr draw. Amcn,

POXu M. 17. (2. S.)

409 Llo,W€nydd diddarfod.

1 Daw dydd,
Y cân y dinasyddion sydd,

Gan rym y don, a'u bron yn brudd,
Y boreu tawel sydd gerllaw ;

Ac yno bydd soniarus dôn,

fawl i'r Oen, heb boen na braw.

2 Bydd, bydd,
Llawenydd na raid bod yn brudd,
1 bawb sy'n meddu bywiol ffydd

;

Can 7

s dyma'r dydd bydd gwaeddi " Dewcb
Chwi fendigedig blant fy Nhad "

Tr nefol wlad, o
J

i rad yr ewch. Amen.

410 " Gorphwysfa eto 'u olP

1 Mae, mae,
Yr amser hyfryd yn nesâuy

Pan gaffo f enaid ei r}rddhau,
7m t>r o glai fyn

;d tua'm gwlad,,

Nid yma mae ngorphwysfa i
;

Mae hono fry yn nh$r fy Nhad.

2 Parhau
ae cariad Duw i'w anwyl rai,

IIwy gânt yn wastad ei fwynhauf

Heb achwyn trai yr ochr draw :

O na bawn gyd âg Ef yn byw !

Fv Mhrynwr yw—pa bryd y daw ?
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2 Brydnawn,
Ar y ddedwyddaf awr a gawn,
Y talodd Iesu 'n eiíhaf lla*vn,

Y dwyfol Iawn i\v anwyl Dad :

Agorodd ffordd o Galfari,

I'r nefoedd fry trwy rîn ei waed.

3 Rhad ras

Yw 'r newydd gân bereiddia 'i blas
Fu 'rioed ar wyneb daear las

;

Hi ddeil ei blas pan losgo 'r bytì,

A berwi 'r môr a'i donau 'n dân

;

Y nefol gân fydd gras i gyd. Amefli

413 Cymdeithas y Saint.

1 Braint, braint,

Yw cael cymdeithas gydâ 'r saint,

Na welodd neb erioed ei maint

;

Ni ddaw 'r un haint byth iddynt hwy ;

Y mae 'r gymdeithas yma 'n gref,

Ond yn y nef hi fydd yn fwy.

2 Byw, byw,
Yw Iesu

;m Ffrynd a'm Prynwr gw,
Er iddo gynt gael marwol friw,

A sicr yw mai byw wna 'r saint,

O herwydd bod eu Ceidwad cu
Yn ciriol fry,—rhyfeddol fraint

!

3 Gwledd, gwledd,
O fywyd a thragwyddol hedd,
Sydd yn y byd tu draw i'r bedd

;

Ond hardd yw gwedd y dyrfa i gyd,

Sy'n byw ar haeddiant gwaed yr Ocn,
O sn y boen sydd yn y byd. Amen.



gürraíî, m. 17. (2. s.)

414 Glanhâd frwy glwyfau V Oen.

1 tyn,

Y gorchudd yn y mynydd hyn,
Llewyrched Haul Cyfìawnder gwyn,
O ben y bryn bu 'r addfwyn Oen
Yn dyoddef dan yr hoelion dur,

O gariad pur i mi mewn poen.

2 Pale
Y gwnaf fy noddia dan y nef,

Ond yn ei glwyfau dyfnion Ef ?

Y bicell gref aeth dan ei fron,

Agorodd ffynon i'm glanhau,
'Rwy 'n llawenhau fod lle yn hon.

3 Golch n
Oddiwrth fy meiau aml eu rhi',

Yn afon waedlyd Calfari,

Sydd heddyw 'n llif o haeddiant llawn,

Dim trai ni welir arni mwy,
Hi bery 'n hwy na boreu a nawn. Amea

415 Canu am waredigaeth.

1 Gwych sain

Fydd eto am y goron ddrain,

Yr hoelion dur, a'r bicell fain ;

Wrth gofio rhai 'n caiff uffern glwy',

Cadwynau tr>Tnion ânt yn rhydd,
Dadseinio fydd Hosanna mwy.

2 Gras, gras,

Yn genllif gryiîius ddaeth i maes,
Grisialaidd afon loew lâs ;

Rhinweddol flas i'r euog rai

;

Lle i bechaduriaid yma gaed,
Vxv canu 'n rhad oddiwrth bob bai.



3 I'r lan,

Os bydd in' dd'od o'r anial fan,

Bydd hyfryd gânu yn y man ;

Pawb yn ei ran yn moli ?
r Oen,

Mewn melus anthem newydd iaith,

Ar ben y daith heb friw na phoen. Amen.

Ìtûtfó, M. 18. (7-7- 8.)

416 Gotpheniad Iachaiudwriaeth.

i Hosanna, Haleluia,

Vr Oen fu ar Galfaria
;

Gorphenodd iachawdwriaeth dyn,
Efe ei hun yw ?

r noddfa
;

Tragwyddol ddiolch iddo,

Am faddeu a thosturio
;

• Anfeidrol fraint i lwch y llawr,

Fod croesaw 'n awr dd'od ato.

2 Mae 'n achub hyd yr eitha'

Y pechaduriaid mwya'

;

Fe drefnwyd ffordd i gadw dyn,
Gan Dri yn Un Jehofa ;

Anturiwn ninau arno,

Mae 'r Iesu 'n achub eto,

A chroesaw i bechaduriaid mawr,
Bob mynyd awr dd'od ato. Amen,

417 ^ tì? dymunoL

I Y tir dymunol pcraidd,

—

Yr ardal hyfryd euraidd,

Ag oedd yn mhell yn sefyll draw,
A ddaeth gerllaw o'r diwcdd :

Er lludded ac er blino,

Na fydded in' ddiífygio,

Yr y'm yn nesu, awn ar frys,

I mewn i'r llys yn gryno.



Cawn orphwys yn ddiangol
O'n temtasiynau ?n hollol,

Mewn maith dangnefedd pur di drai,

Sydd yn parhau 'n- dragwyddol

;

A hyfryd ymddifyru
Yn nghwmni 'n hanwyl Iesu,

A threulio Sabboth nefol gwiw,
Tragwyddol, i'w folianu. Amen.

pBfrair^ M. 19. (ioau. 4IL) .

418 A rc&y Cyfamod.

1 Agorwyd teml yr Arglwydd yn y nef,

A gweíwyd arch ei lân gyfamod Ef

;

Holl ryfeddodau Person Crist a'i waith,

A welir yno I dragwyddoldeb maith.

2 Cyfiawnder Duw sydd yno 'n ddysglaer iawn,

A'r gyfraith bur, bob iot o honi 'n llawn
;

Ond i bechadur, melus yw y sain,

Fod trugareddfa hefyd rhwng y rhai 'n.

3 Y tanllyd gledd, fu 'n effro iawn cyn hyn

—

Taranau a mellt ofnadwy Sinai fryn,

Sy'n awr yn dawel yn yr Arch ddilyth

—

Y gair Gorphenwyd a'u dystawodd byth..

4 Mae 'r Archoffeiriad yn taenellu 'r gwaed,
Mewn gwisgoedd santaidd, llaesion hyd ei draed
O fewn y llen—santeiddiaf lys y nef—
Ac enwau 'r llwythau ar ei ddwyfron Ef.

5 Priodoliaethau
7

r nefoedd yn gytun,

Sydd yno 'n gwenu ar golledig ddyn
;

Mae hedd yn awr o'r nef i'r llawr yn lli',

A noddfa gref o fewn y nef i ni.



Crist ydyw 'r Arch, a'r Drugareddfa rad

—

Yn enw hwn anturiwn at y Tad ;

Fe wrendy gyn pechadur heb ei ladd,
Fe gymer blaid yr enaid isel radd. Amen.

€laìí. M. 19. (ioau. 4II.)

419 Cynydd Gras.

1 Gwna fi fel pren planedig, o fy Nuw,
Yn îr ar lan afonydd dyfroedd byw,
Yn gwreiddio ar led, a'i ddail heb wywo mwy,
Yn fírwytho dan gawodydd marwol glwy\

2 Fel byddwyf byw yn nghanol pob rhyw bla,

Dan gysgod clyd adenydd Iesu da ;

A'm tegwch gwir fel olew-wydden wiw
O blaniad têg daionus Ysbryd Duw.

3 Ac yna caf mewn haf dragwyddol ddydd,
Y. palmwydd têg, a'r goron ddysglaer sydd,

Yn nghadw gan yr Iesu pur i'w saint,

Mewn dcdwydd fyd, o nefolhyfryd fraint. Amen.

420 Undebyr Eglwys.

1 Mae eglwys Dduw, trwy 'r ddae'r a'r nef ynun,
Y meirw a'r byw, a'u cydsain yn gytûn

;

" Teilwng yw 'r Oen," medd seintiau yn y nef—
" Teilwng yw 'r Oen, yw 'n llafar ninau a'n Uef.

2 Darfydded sôn am bob ymryson mwyT—
Part'íol farn, a rhagfarn, lawr â hwy

;

Doed ysbryd hedd, tangnefedd yn eu lle,

A chariad pur, o'r cariad sy yn y ne\ Ameil.

421 Cwynfan Sion.

1 Mae Sîon wan yn gruddfan dan y groes,

Yn dysgwyl gwawr ar lawr dan lawer loes ;



Bywhâ dy waith, ni phery 'nhaith yn hir,

Rw/n ofni
;

r bedd cyn gwei'd dy wedd yn wir.

Amen.

§Q\m\ M. 19. (ioau. 4II.)

422 Yniffrostioyn Nghrist.

1 Darfydded son am haeddiant dyn a'i rym,
Fe dawdd yn llwyr o flaen cyfiawnder llym :

Yn nghlwyfau 'r Oen ymffrostia f' enaid tlawcî,

Daeth trefn y nef âg Iesu i mi 'n frawd.

2 Ei fywyd glân, ei chwys, a'i ruddfan roes,

A'i angeu llawn, dâl cyflawn ar y groes
;

Daw ffrwyth ei loes, a grym eiriolaeth gref,

A'r eiddil gwan yn gadarn gydag Ef.

3 Ar dir na mor ei debyg gwn nad oes,

Seraphiaid pur ni thraethant byth ei oes :

Dringo a wnaf, trwy nerth ei ras o'm gwae,
Nes caffwy 'n glir ei wel'd Ef fel y mae. Amen.

423 y Cyfamod Gras.

1 Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw,
Ni syfl o'i le, nid ì'e a nage yw

;

Cyfamod gwir, ni chyfnewidir chwaith
;

Er maint eu pla' daw tyrfa i ben eu taith.

2 Cyfamod rhad o drçfniad Un yn Dri,

Hen air y llw a droes yn elw i ni :

Mae 'n ddigon cry
;

i'n codi 'fyny 'n fyw ;

Ei r}rm o hyd yw holl gadernid Duw.

3 Cyfamod llawn, lle trefnwyd lawn i'r Iòr,

Cyn llunio llawr, ttn mynydd mawr, na môr :

Yn rhinwedd hwn myrddiynau ddo'nt yn rhydd,
A'n dyled yw, molianu Duw bob dydd. Amen.



(Sbínf^ M. 19. (ioau. 411.)

424 Aros gyda mi.

1 O ! aros gyda mi, y mae 'n hwyrh.au,

Tywyllwch, Arglwydd, sydd o'm deutu 'n cau

;

Pan gilia pob cyrjiorthwy, O bydd Di,

Cynhorthwy pawb, yn aros gyda mi.

2 Cyfiym ymgilia dydd ein bywyd brau,

Llawenydd, mawredd daear sym pellhau ;

Newid a darfod y mae 'r byd a'i fri

;

O ! 'r Digyfnewid, aros gyda mi.

3 Nid fel ymdeithydd Arglwydd, ar ei daith,

Ond aros gyda mi dros amser maith
;

Fel dy ddysgyblion gynt, moes wel'd dy wedd,
Yn llawn tiriondeb pur a dwyfol hedd.

4 Mae arnaf eisieu'th wyneb ar bob awr,

'Does ond dy ras ddyrysa'r temtiwr mawr :

Pwy all fy arwain, arglwydd, fel Tydi ?

Bob dydd a nos, O ! aros gyda mi.

5 Nid ofnaf neb pan fyddi di gerllaw
;

Ni theimlaf ddim o ingoedd poen a braw :

Pa le mae colyn angeu ? P'le mae 'r bedd ?

Gorchfygaf hwynt os caf ond gwel'd dy wedd.

6 O ! dal dy Groes o flaen fy llygaid llaith
;

Rho'th lewyrch nefol i mi ar fy nhaith
;

Mae 'r wawr yn tori : cyll y byd ei fri

;

Wrth fyw, wrth farw, O ! bydd gyda mi. Amen.

(BtfìmhÙ. M. 19. (ioau. 4II.)

425 Llefam aditewyddiad.

1 At orsedd gras mi af i ddweyd fy nghwyn
;

Bydd im', O Dduw, yn Dada Cheidwad mwyn :

O cadw n o rwydau 'r gelyn câs,

Dan gysgod nawdd dy annherfynol ras.



2 O cofia 'r hedd rai prydiau roist i lawr,

I'm henaid trist, mewn cyfyngderau mawr

;

Rho eto nerth, y mae fy enaid gwan,
Gan rym y don, yn methu d'od i'r lan.

3 Mi ro'wn y byd, a
;

r oll sydd ynddo 'n awr,

Am dy fwynhau un fynyd fach o'r awr
;

Mae golwg arnat lawer iawn yn well

Xa llawnderholldrysorau'rgwledyddpell. Ameru

426 Melusder cymdeithas Iesu.

1 O lesu gwiw ! gwyn fyd a brofo'th ddawn.
A'th gariad pur yn felus, nerthol iawn

;

Digonedd wyt I hwn tra ynddo chwyth,
Nid oes i'w gael na 'i geisio 'n rhagor byth.

2 Hoff Iesu, wyt hyfrydwch nefol lu
;

Mor bêr i'r glust yw sain dy enw cu !

I'r genau mae fel mêl yn felus bur,

A nefol win i'r galon dan ei chur.

3 Am danat, Iesu, 'n fynych mae fy nghwyn,
Pa bryd y caf dy lon ymweliad mwyn ?

Pa bryd y gwnai fi 'n llawen â dy wedd ?

Pa bryd y caf fy llenwi â dy hedd ? Amen.

^attgleg. M. 19. (ioau. 4-H.)

42T Hiraeth am agosach cymdeithas â Dwü/.

1 Rhyfeddu 'r wyf, a mawr ryfeddod yw,

Fy ngharu erioed, y gwaela o ddynol ryw ;

Cael yn ei d o fewn ei furiau le,

Ac enw gwell, nag enwir is y ne'.

2 Pa ham yr wyf mor bell oddiwrth fy Nuw ?

Fy nghalon wag, mor ítol a gwamal yw !

Pa fodd na b'ai fy meddwl i barhau,

A'm henaid fry wrth Dduw yn glynu 'n glau.



3 Duw, atal Di rwysg fy meddyliau fíbl,

A dena 'm serch a'm calon ar dy ol

;

Yn holltau 'r Graig dod im' ymg'leddfa glyd,
Mewn tawel hedd, nes myn'd o'r anial fyd.

4 Fy enaid, co'd, a dos yn mlaen yn hy',

Ymestyn mwy tua phyrth y ddinas fry,

Lle mae gwir hedd, gorfoledd yn parhau,
A chael o hyd yn hyfryd ei fwnhau. Amea

428 Haeddiant a rhinweddgwaed Crist.

i O'm pen i'm traed annhraethol aflan wyf,

Nid oes lanhad ond yn ei farwol glwyf

;

Y ífynnon glir agorwyd ar y bryn,

Er dued wyf a'm gylch yn hyfryd wyn.

2 Efe yw 'r Iawn tros ein pechodau ni,

Ei ddryllio wnaed ar fynydd Calfari

;

Ein dyled mawr a dalwyd yno 'n llawn

A'r Uyfrau oll a groeswyd un prydnawn. Amen.

429
xes !s>ngxm\\fí. m. i 9 . (ioau. 411.)

Galwad ary Pererin.

Fy enaid ! c'od sefydla'th wamal fryd,

Myn'd heibio mae pleserau pena 'r byd
;

O ! dring i fynu, ac anghoíìa 'n awr
Bob peth a eilw 'r ddaear yma 'n fawr.

Draw, draw yn mhell tu hwnt i'r tywyll fedd,

Mae'th gysur oll, dy bleser a dy hedd
;

Mae Iesu yno—Ef ei hunan yw
Y cwbl feddaf byth i farw a by w.

Ffarwel i'r oll a welaf îs y ne'

Ond im' gael Duw yn unig yn eu lle ;

Mae fy nymuniad yn terfynu 'n un
Heb ddim yn eisieu, ynddo Ef ei hun. Amen.



430 v WIad WcIL

i Gwlad dda heb haint, gwladheb ei bath ynbod,
Gwlad ydyw hon a drefnwyd cyn fy mod,
Gwlad hyfryd iawn, gwlad helaeth odiaeth yw,
Mae uwch y sêr, aneddle bêr fy Nuw.

2 Mae brodyr im', a thadau aeth yn mlaen,
Fu yn y byd yn nyfnder dr a thân

;

Maent heddyw 'n iach, heb ofni pla na phoen,
Yn Salem fry, yn moli 'r addfwyn Oen.

3 Pa bryd daw 'r dydd dof finau i fyny fry,

A'm gwisg yn wen, i blith y santaidd lu
;

O ! moes dy law, a thyn fi tua thre,

Gofidiau mawr sy'n awr o dan y ne'. Amen.

ontciomcro, m. 20. (uau. 411.)

431 * mhjfrj 'du j >n yr Anwyly 'd.

1 Mae enw V Anwylyd mor anwyl mor fawr
;

Hyfrydwch y nefoedd, hyfr}7dwch y llawr
;

Ni dderfydd ei garu, ni dderfydd ei glod,
Tra byddo y nefoedcl, a bydoedd yn bod!

2 Wel, bellach mi gredaf er nad wyf ond gwan,
Edr}xhaf o ddyfnder y ddaear i'r lan

;

Agorodd o'i gariad íTordd newydd a byw,
ganol tywyllwch i fynwes fy Nuw. Amen.

432 Rhyfeddodau yr Iaiun.

1 Rhyfeddod, rhyfeddod i Br\rnwr y byd,
Roi 'i enaid yn aberth, yn daliad mor ddrud,
1 godi pechadur o ddyfnder ei wae,
A'i ddwyn i ogoniant byth, byth i Darhau.



2 O bellder tragwyddol y gwelodd Efe,

Nad oedd gynorthwywr i ddyn îs y ne'

;

Addawodd ei einioes, fe'i rhoddodd i lawr,

I gadw pechadur

;

ei gariad oedd fawr ! Amen,

433
Jfaanna* m. 20. (nau. 411.)

Heddwch trwýr gwaed.

1 O ! gariad ! O gariad anfeidrol ei faint,

Fod llwch mor annheilwng yn cael y fath fraint :

Cael heddwch cydwyboda'i chanu trwy 'r gwaed,
A chorff y farwolaeth, sef llygredd, tan draed.

2 Nis gallai 'r holl foroedd byth olchi fy mriw,
Na gwaed y cre'duriaid, er amled eu rhyw;
Ond gwaed y Messia a'm gwella ;n ddiboen

—

Rhyfeddol yw rhinwedd marwolaeth yr Oen.

3 Cydganed y ddaear a'r nefoedd yn nghyd,
Ogoniant tragwyddol i Brynwr y byd

;

Molianed pob enaid yr Arglwydd ar gân,

Am achub anhydyn bentewyn o'r tân. Ámen.

434 Afon Cariad.

1 Yr afon a lifodd rhwng nefoedd a llawr,

Yw sail fy ngorfoledd a'm cysur yn awr

;

\x fynydd Calfaria y tarddodd yr hedd,

Oddiyno daw 'nghoncwest ar angeu a'r bedd.

2 Fy enaid, gwel gariad yn fyw ar y pren,

Ac uffern yn methu darostwng ei ben
;

Er marw fy Iesu, er hoelio fy Nuw,
Parhaodd ei gariad trwy angeu yn fyw.

3 O ! gyfoeth diderfyn ! O ! gariad a gras !

A redodd fel afon lifeiriol i maes :

Mae 'n llifo trwy 'r ddaear yn ddysglaer a llon,

Fe nofìa myrddiynau i'rbywyd yn hon. Amca



435 Y dyddiau dedwydd.

1 Fe welir y dyddiau, fy Arglwydd a'i gyr,
Pan tarddo goleuni yn nghysgod yr hwyr

;

Pan ddelo 'r gorllewin, y gogledd a'r dê,

I brofì cawodydd hyfrydaf y ne'.

2 Fe basia 'r gwlawogydd, a'r oerfel i gyd,
Daw 'r adar i gânu trwy gonglau 'r holl fyd :

Gwinllanoedd a bryniau a ffnvythant ryw stôr,

A blodau a darddant o fynydd i fôr.

3 Disgyna *r addewid ar ddinas a gwlad,
Addewid raslonaf, addewid y Tad ;

Tywelltir yr Ysbryd fel moroedd didrai,

Ar lwythau hen Jacob yn fwy ac yn llai.

\ Y meibion a'r merched blith draphlith yn nghyd,
Brophwydant, ganmolant Iachawdwr y byd

;

Henafgwyr freuddwydiant freuddwydion o hedd,
Prin gallant eu credu er profì 'r fath wledd.

5 O ddyddiaudedwyddaf! weltóysiwch yn mlaen,
Mae 'r arfaeth yn galw, mae pechod ar dân

;

Mae pobpethynaddfed,maegweddi mewri grym,
O ! tyred ddeheuwynt, yn atai 'does dim. Amea.

436 Hydcr ddyddyfarn.

1 Mae 'r ddaear a'i llawnder ar ddarfod o'r bron,

Gwae 'r rhai fo â'u calon yn glynu wrth hon
;

O Arglwydd, rho gymhorth i'th bobl o hyd
Roi 'u trysor i gadw yn mhell uwchlaw 'r byd.

2 Pan elo 'r byd yma yn wenfflam i gyd,
Bydd pob un yn wylo a rodd arno 'i fiyd

;

Ond moliant i'r Iesu, pan elo ar dân,
Bydd rhai y pryd hyny yn uchcl eu cân. Afhen

437 Rhyfeddu Trugaredd.

i O ryfedd drugaredd achubodd fy mlaen,
Pan ar y ffordd lydan yn rhedeg tua 'r tân !



Trugaredd a'm cadwodd—rhyfeddod i gyd

!

Canmolaf drugaredd tra b'wyf yn y byd.

Fy mywyd fo bellach yn fywyd o fíydd
;

D'orchmynionf'o'n felus gan V enaidbob dydd :

Yn mlaen yr edrychaf tra byddaf îs nen,

Fel rhedwyf fy ngyrfa grefyddol i ben.

Os hyfryd oedd dechreu, mwy melus yr hedd
Pa nesaf cyrhaeddwyf i ardal y bedd

;

Mae cariad a heddwch diderfyn a maith,

Yn llifo 'n gyfanaidd ar ddiwedd y daith. Amcn,

lòtnbntg. m. 20. (nau. 411.)

438 Concwest Iesu.

|
1 Hosanna i 'n Brenin, gorchfygodd ei hun

;

Hosanna am goncwest y Duw wnaed yn ddyn :

Deng mil o ganiadau roi'r iddo uwch nen,

A myrdd o goronau addurnant ei ben.

2 Ei fuddugoliaethau a'i glodydd ar led,

Trwy 'r ddaear heb ddiwedd yn rhyfedd a rcd :

A chânu dros oesoedd tragwyddol a fydd,

Am iddo ar ufíern lwyr enill y dydd. Amen.

439 Ffynon Calfaria.

1 i Y ffynon agorwyd ar Galfari fryn,

Sydd eto yn goíchi y duaf yn wyn
;

Hi ganodd fyrddiynau o'r duaf eu lliw,

Maent heddyw yn Salem yn canmol eu Duw.

2 Am hyny 'n hyderus, er cymaint fy mni,
Af finau i'r fíynon i gael fy nglanhau

;

Er maint yw halogrwydd fy meiau o'r bron,
Mae rhinwedd di^onol i'm ítoIcIiì vn hon. Amen.



^pHîlûbcr* M. 20, neu 59. (uau. 4II.)

440 Hydery credadyji.

1 Anfeidrol Jehofa, fy Mhrynwr a'm Duw,
Dy heddwch cyfrana, a gad i mi fyw

:

I'th holl addewidion Duw ffyddlon wyt ti
;

d'wed wrth fy nghalon, " Dy ran ydwyf fi."

2 Yn dawel yn Iesu ymddiried a wnaf,
Trwy rym ei fawr allu y goncwest a gaf

;

Trwy waed fy Ngwaredydd iacheir fy holl bla,

Teyrnasu 'n dragwyddol fy enaid a wna. Amen.

441 Hi a luiliodd ei bwrdd.

1 Cyflawnder didrai sy'n Iesu hyd,
Er cymaint ein bai a'n hangen i gyà ;

Trysorau digonol, O wirfodd y Tad,
1 dlodion ysbrydol, yn rhodd ac yn rhad.

2 Mae galwad yn awr, gwahoddiad o hedd,
Ar waelion y llawr,—0, deuwch i'r wledcí î

Gwledd aberth Calfaria, gwledduchel ei chlod :

Cawn ynddi oludoedd tra bydoedd yn bod.

Amen.

lanírbanú M.21. (8.8.)

442 Clodforeddy gwaredigion.

1 Caned pechaduriaid mawrion,
Fe gaed noddfa i lofruddion

;

Noddfa glyd rhag llid dialydd,

Noddfa râd yn ngwlad y cystudd.

2 Caned nef a daearolion
Sain hosanna i Frenin Sîon

;

Llawn tosturi yw yn wastad,
Xid oes diwedd ar ei gariad.



3 Canwn mwy am waredigaeth
Heb ei hail, i blant marwolaeth

:

Talodd Iesu ein dyledion,

A gorchfygodd ein gelynion.

4 Rhyfedd fydd am hyn y cânu,
Pan ddêl S'íon oll i fyny,

At y rhai sy'n awr yn hwylus
Chwareu 'r tanau yn Mharadwys. Amen.

443 Yr ardaloedd hyfryd.

i F' enaid, cred, anghofia'th adfyd,

Edrych i'r ardaloedd hyfryd
;

Hed o'r byd sydd bron a'th orfod,

Y mae gwleddoedd iti'n barod.

2 Dacw'r gwledydd hyfryd helaeth,

Drefnwyd i mi 'n etifeddiaeth

;

Lle mae cariad pur yn llifo

Tros ardaloedd têg heb flino.

3 Clywaf dorf ddirif o seintiau

'Nawr yn cânu eu telynau,

Ac yn seinio Haleluia,

Dechreu anthem pen Calfaria.

4 Dengmil o delynau 'n canlyn

—

Cân nefolaidd, bur, ddiderfyn
;

Y cerubiaid gyda 'r seintiau

Yr un sylfaen eu caniadau. Amen.

444 Gwaredigaeth o bob trallod,

i Os rhaid yfed dyfroedd Mara,
Yn yr anial ar fy ngyrfa,

Nertha di, fy Nhad a'm Harglwydd,
F' ysbryd gwan mewn byd o dramgwydd.

2 Er fy nghuro 'n nhrigfa dreigiau,

Suddo 'n fynych dan y tonau
;



Fe rìdaw'r hyfryd ddedwydd wawrddydd,
Heb dywyllwch yn dragywydd.

Yna derfydd fy nghystuddiau,
Troir fy ngalar yn ganiadau

;

Yn lle Mara ddr anhyfryd,
Yfed caf o afon bywyd. Amen.

^hXíQÚt\p. M.21. (8.3.)

445 Gwynfydy nefoedd.

1 'Nawr 'rwy'n gwel'd yr ardal hyfryd,

Hen gartrefle fy Anwylyd ;

Gwlad lle mae pob rhyw gysuron
Yn llifeirio fel yr afon.

2 Ffarwel bellach hen bleserau,

Dwyllodd P ysbryd fil o weithiau
;

Cefais bleser canmil purach,
'Ddaw o'i ganlyn ofìd mwyach.

3 Nef a daear byth ni phrisia

'R perl a ge's—mae 'n well na'r India ;

Iesu a'i drysor, dyna 'i sylwedd,
Nef y nefoedd yn y diwedd.

4 Fe ddaw dydd y caf fi gânu
Concwest bai oedd yn fy maeddu

;

Haleluia nefol, hyfryd,

—

Diwedd pechu, diwedd adfyd.

5 Blwyddau hirion o ryfela

'N oruchafiaeth a derfyna
;

Fe dry 'r galar am bob beiau
Yn Hosanna, ond eu maddeu. Amen.

446 Gwawrddyddyr EfengyL

I Aed efengyl, fel y wawrddydd,
'Nawr i gludo myrdd drwy'r gwledydd

;

Ac aed sain yr udgorn arian

I ddymchwelyd teyrnas Satan.



T\vyned haul ar fyrdd o'r werin
Sy'n y dwyrain a'r gorllewin :

Sôn am Iesu lanwo ynysoedd
Fel mae 'r dyfroedd yn toi 'r moroedd.

Llanwed moroedd iachawdwriaeth
Gyrau 'r byd â gwir wybodaeth :

Deau, gogledd, a'r holl wledydd
Fyddo 'n dyfod at Fab Dafydd.

Llwyddiant i'r cenhadon ffyddlon

Sy'n cyhoeddi efengyl dirion

I gael torf ddirif, trwy gredu
?N berlau heirdd yn nghoron Iesu.

Croesaw hyfryd foreu hawddgar
Pan ddaw lluoedd nef a daear
I gyd gânu Haleluia
Byth am haeddiant pen Calfaria. AmerL

^iDrfg M. 21. (8.8.)

44Y Gwisgo V arfau.

1 Cul yw 'r fYordd sydd i mi droeclio,

Ton ar don sydd yn fy nghuro
;

Aml mae rhyw demtasiynau
Am fy nal i yn eu rhwydau.

2 Yn y rhyfel
?
r wyf yn trigo,

A dy arfau gwna fy ngwisgo
;

Tra b'wy'n teithio 'r anial garw,

Trwy dy Ysbryd gwna fy nghadw.

3 Os rhaid i mi 'n awr ryfela,

Yfed chwerwon ddyfroedd Mara ;

'Mhen fy nhaith caf roddi heibio

Bob rhyw drallod sy'n fy mlino.



Ar áy allu dysg fì bwyso,
Deued arnaf fel y delo

;

Aros hefyd yn dy gariad,

Hyd nes delo 'nghyfnewidiad. Arnen,

448 Cristyn rhagori ar bob cth.

1 Nid yw heirdd wrthddrychau daear,

Oll, ond dim wrth Iesu hawddgar
;

Ni f ai 'r nefoedd chwaith i'w phrisio

Pe b'ai "r nefoedd í'w chael hebddo.

2 Tesu ei hunan y\v fy nefoedd,

Yn y byd, ac yn oes oesoedd

;

Nef fy nefoedd fydd ei garu,

Fi fwynhau a'i wir folianu.

3 O ! na aliwn garu 'r Iesu
Yn fwy ffyddlon, a'i was'naethu

;

Dweyd yn dda mewn gair am dano,
Rhoi fy hun yn gwbl iddo. Amen.

449 Cân Beruard i Gn

1 Iesu, fy anwylaf wrthddrych,
Gobaith f enaid sy'n dy ckwenych ;

Ti mae 'n dagrau yn ymofyn,
Cri ein meddwl yn dy erfyn.

2 Ti wyt felus faetÜ y galon,

Ffynon fywiol, goleu gwiwlon
;

Wyt tu hwnt i rym ein cariad,

Wyt tu hwnt i bob dymuniad.

3 Pan ymweli â'n calonau,

Mae dy wedd yn rhoi in' oleu
;

Nid yw'r byd i gyd ond sothach,

Fflam dy gariad sydd yn gryfach.



Anwyl Iesu dod in' brofiad

Helaeth, helaeth, o dy gariad :

Dyro in' dy bresenoldeb,

Hardd a hyfryd wedd dy wyneb. Ameru

&VWX. M. 23 (5.6.)

450 Cânu am ryddid,

1 Fy enaid i sydd,

Yn awr nos a dydd,
Am ganmol yr Iesu

A:m rhoddodd yn rhydd

;

Fe'm cododd i'r lan

Pan oeddwn yn wan,
Amlygodd f Anwylyd
Fy rhyddid a'm rhan.

2 Af bellach yn mlaen,
Trwy ddr a thrwy dân ;

Er cymaint fy nyled,

Fe 'i talwyd yn lan :

Molianu mwy fydd
Fy mhleser bob dydd

,

'Nol agor y carchar
Pwy all fod yn brudd ? Amen.

451 Gwerthfawrogrwyddffydd.

1 Y cysur i gyd,
Sy ;n llanw fy mryd,
Fod genyf drysorau
Uwch gwybod y byd ;

Ac er bod hwy ;nghudd,
Nas gwel neb ond ffydd,

Ceir eglur ddatguddiad
O honynt ryw ddydd.



'Rwy 7

n gweled bob dydd,
Mai gwerthfawr yw fTydd,

Pan elwy' i borth angeu
Fy angor a fydd

;

Mwy gwerthfawr im' ) w
Na chyfoeth Peru,

Ei gwrthddrych a'm cynal
Dydd dial ein Duw. Amen.

fliraeífj g Crisíiow. m. 23. (5. 6.)

452 íl Sychedigywfy enaid am danat."

1 Mae 'nghalon yn friw,

Mewn syched 'r wy 'n byw,
Am yfed o'r dyfroedd
Sy'n nefoedd fy Nuw.

2 Arglwydd ! fy Nâf,

Bryd, d>^ved, y caf

Wel'd gwedd dy wynebpryd,
Haul hyfryd yr haf.

3 Hiraethu 'r wy 'n brudd
Am fwy-fwy o ffydd,

A nerth i wrthsefyll

Ac enill y dydd.

4 Fy enaid dan wae,
Mewn syched y mae,
Drachefn am brofi

Dy hedd, a'th fwynhau.

5 Duw ffyddlon erioed
Y credais dy fod

;

Dy heddwch fel afon,

Yn dirion im' dod. Amen.

453 Cyflawnder Crist.

1 Trwy 'r byd y b'o son
Am bwrcas ei bocn,



A châned pob teulu

M ai teilwng yw'r Oen.

Rhyfeddod y byd
Yw angeu mor ddrud,
A gwreiddyn caniadau 'r

Ffyddloniaid i gyd.

Mi -wela 'n ei glwy ;

Gyflawnder sy fwy
Na meithder y moroedd,
Er lleted y'nt h\

Ffarwel fo i'r byd
?

A'i bleser i gyd,

Ar drysor y nefoedd
Fe redodd fy mryd.

Af bellach yn hy'

Tua'r Ganaan sy fry,

Mi wela 'r addewid
Yn gadarn o'm tu. Amen,

^lanfnr* M. 25. (7 a 4.)

454 Ffynon i bechod ac aflcndid.

1 Câncd nef a daear Iawr,

Fe gaed ffynon,

I olchi pechaduriaid mawr
;

Yn glaer wynion
;

Yn y ffynon gyda hwy,
J\íinau 'molcha',

Ac a gânaf byth tra b'wy',

Haleluia.

2 Hedd a chariad, ar y groes,

Darddodd allan
;

Iesu 'n nyfnder angeu lces
7

Faeddodd Satan

;



Er ei glwyfo dan ei fron,

Fe orchfygodd
;

Cênir am y frwydr hori

Yn oes oesoedd.

3 Byth fe gênir am y gwaed
Gliriodd feiau

;

Ac am goncwest fawr a gaed
Ar Galfaria :

Gan ei fyn'd i lawr i'r bedd,
A chyfodi,

Gwelir miloedd ar ei wedd
Yn ei foli. Amen.

455 Matal am arbediad.

i Rhyfedd na buaswn 'n awr,

Yn y íHamau
;

^Yedi cael fy nhori 'lawr

Am fy meiau

:

Gan fy mod i heddyw 'n fyw,

Mi ro'f deyrnged
ü glod a mawl i'm Harglwydd Dduw
Am fy arbed.

2 Rhyfedd yw i Dduw erioed,

Edrych arnaf

;

Mawr yw 'm rhwymau i roi clod

I'r Goruchaf

:

Os ca'i 'nwyn i ben fy oha
Yn ddiangol,

Moli Iesu fydd fy ngwaith
Yn dragwyddoL

3 Üs rhaid goddef ar fy nhaith,

Dywydd garw,

Cadw f ysbryd yn dy waitli

Hyd fy marw

:

Yn y babeli gyda 'r arch.

Boed fy nghartre',

Cadw yn fy enaid barch
I dy ddeddfau. Amcn.



fêfoaícjjmai. m. 25. (7^4.

)

456 Calfaria.

1 O Gnlfaria daeth fy hedd,
A fy mywyd

;

Ac oddi yno mae fy ngwledd
Nefol, hyfryd :

Tan ei aden dawel wìw,
Byth arosa',

Ac mi ganaf tra bVyf byw,
Haleluia.

2 Buddugolineth lân a ddaw,
'Mhen ychydig

;

Mi ddysgwiliaf oddi draw,
Wrthi 'n ddiddig :

Yn ei allu mae fy fíydd—
Pwy 'm gorchfyga ?

Cânu 'mhleser inau fydd,

Haleluia. Amen.

457 Hawddgarwch yr Anwylyd.

1 Gwyn a gwridog, hawddgar iawn
Yw f Anwylyd

;

Doniau 'r nef sydd ynddo 'n llawn,

Peraidd hyfryd

;

Daear faith, ac uchder nef,

Byth ni wela
Arall debyg iddo Ef

—

Haleluia.

2 Nid oes terfyn byth i'w gael
Ar ei gáriad

;

Mne 'i drysorau mawrion hael,

Uwch eu dirnad :

Ynddo 'i hunan mae yn llwyr,

011 ddymuna
F' enaid egwan fore a hwyr,

Haleluia. Amen.



|foir0, M. 25. (7 a 4.)

458 Golwg aryr hyfryd wîad.

1 Teithio 'r wyf fynyddau maith,
Dyrys anial,

A gelynion ar fy nhaith

Am fy atal :

Ond mi wela 'r hyfryd wlad,
Faith ei llawnder,

Ac i mewn i d fy Nhad,
Af ar fyrder.

2 Mi gaf goncwest yno 'n lân

Ar elynion,

Nwydau oedd yn curo o'r blaen
Arna'i'n greulon :

Nî ddaw pechod o un rhyw
Byth i 'mlino,

Na 'r demtasiwn deca 'i lliw

I mewn yno.

3 Iesu, cymer fì 'n dy gôl,

Rhag diffygio ;

N Jâd fy enaid gwan yn ol,

Sydd yn crwydro :

Anvain fi trwy ;

r anial maith,
Aml o rwydau,

Fel na flinwyf ar fy nhaith,

Nes d'od adrc'. Amen.

459 Cwyno gan ormes gelynion.

1 Mae gelynion câs yn llu

Fm gwrth'nebu,

Saf, atolwg, saf o'm tu,

Arglwydd Iesu :

Dal ri i'r lan er gwactha 'r ddraig,
A'i holl luocdd,

Minau folaf Had y Wraig
Yn ocs ocsocdd.



Ce's gollcdion mawrion maith,
Gwaeth nag angeu,

Colli gwedd yr Hwn a'm gwnaeth-
Ar fy siwrnai

—

Ysbryd gweddi, ofn Duw,
Gwyliadwriaeth,

—

Dyna 'r pam 'rwy 7n gorfod byw
Mewn amheuaeth.

Blinais ganwaith ar y wlad
Lle mae pechu

;

Am fyn'd adre i d fy Nhad
'Rwy 'n hiraethu

:

Bydd dy hunan, Iesu mawr,
Yn fy nerthu,

Na'd im' roddi f 'arfau i lawr
Cyn gorchfygu. Amen.

£ÜW, M. 26. (6. 8. 4.)

1 O tyred, addfwyn Oen,
Iachawdwr dynol ryw,

At wael bechadur sydd dan boen,
Ac ofnau 'n byw

;

O, nertha ?
r Uesg yn awr,

I ddringo i fyny 'n hy'

Tros greigiau geirwon, serth, i'r lan,

Tr Ganaan fry.

2 Am fod fy Iesu 7n fyw,

Byw hefyd fydd ei saint
;

Er gorfod goddef poen a briw,

Mawr yw eu braint

:

Bydd melus glanio draw
'Nol bod don i don,
Ac mi rof ífarwel maes o law

I'r ddaear hon. Amen.



461 Trysorau 'r groes.

1 O f ' enaid, hed i'r lan,

Tros fryniau uwcha 'r byd,

A gwel dy gyfoeth, gwel dy ran,

Anfeidrol ddrud

:

Trysorau dwyfol rîn,

Bwrcaswyd i mi 'n llawn

Gan fy Ngwaredwr addfwyn cu,

Ar un prydnawn.

2 Mae angeu t groes yn fwy
Na haeddiant yr holl fyd

;

Y mae gruddfanau dwyfol glwy*

Yn gyfoeth drud :

Fe genir myrdd yn wyn,
011 fel yr eira mân

;

Ceîr gwel'd rhai ffiaidd wedi hyn
Yn berfTaith lân. Amen.

SÌIOLlí;; M. 28. (6.4-)

462 Erfyn amfwynhad o gariad Duzv.

i Boed imi gael mwynhau
Hyd angeu du,

O'th iachawdwriaeth rad,

A'th gariad cu
;

Cans dyna 'r hyfnrd win,

I flin, o beraidd fîas

—

?.Iaddeuant pur a hedd

—

ryfedd ras !

2 Ni phery anial maith
Fy nhaith yn hir

;

Caf fyned yn y man
1 Ganaan dir

:

Fe geidw Iesu ei ^aint,

Er cymaint llid cu cas
;

Gorchfyga 'r gelyn Ilym,

Trwy rym ei ras. Amen.



463 Gobaith am adgyfodiadgorfoleddus.

1 Nis gallodd angeu du
Ddal Iesu 'n gaeth,

Ddim hwy na 'r trydydd dydd,
Yn rhydd yr aeth :

Ni ddelir un o'i blant,

Er myn'd i bant y bedd
;

Fe ?u gwelir ger ei fron,

Yn llon eu gwedd.

2 Wrth wel'd yr angeu du
Yn nesu ;n awr,

'Rwy 'n ofni ambell dro
Wrth gofio 9

r awr ;

Pan gwelwy'r gwaith, trwy ffydd,

Y trydydd dydd wnaeth Duw,
Mae 'ngobaith yn fwy cry'

Do'i fyny 'n fyw. Amen.

i ^ttlj0ks* M. 28. (6. 4.)

464 * Rhyfeddras.

1 Daeth ffrydiau melus iawn,

Yn llawn fel lli',

O fìfrwyth yr arfaeth fawr,

Yn awr i ni
;

Hen iachawdwriaeth glir

Aeth tros y crindir cras,

Bendithion amod hedd,
O ryfedd ras !

2 Fe gymerth Iesu pur
Ein natur ni

;

Enillodd Ef i'w saint

Bob braint a bri :

Gadawai ;

r nef o'i fodd,

Fe gym'rodd agwedd gwas ;

Ffrwyth y cyfamod hedd,

O ryfedd ras !



Wrth orphwys ar yr Iawn,
Nî gawn i gyd,

Rinweddau angeu 'r groes,

Drwy 'n hoes o hyd
;

Mae yma hyfryd win,

I fìin, o beraidd flas,

Maddeuant pur a hedd,
O ryfedd ras

!

Yn rawnwin ar y groes,

Fe droes y drain
;

Caed balm o archoll ddofn
Y bicell fain :

Dechreuwn fawl cyn hir,

Na flinir ar ei flas,

Am Iesu 'r Aberth hedd,
O ryfedd ras ! Amen.

Cawtogs* m. 28. (6.4.)

465 "IddoEf?

1 Fel Oen arweiniwyd Ef,

I ddyoddef loes
;

Gogwyddo wnaeth ei ben,

Ar bren y groes :

Gorphenodd yno 'r gwaith
O brynedigaeth dyn

;

O diolch ! nef a llawr

Sy'n awr yn un.

2 Fe gênir cyn b'o hir

Yn glir ei glod
;

Rhyfeddu 'r cariad fyda,

Y dydd sy'n d'od :

Dadgenir " Iddo EP
Yn lân gan nefol lu

;

Mynegant rinwedd gwaed
Y Ceidwad cu. Amen.



466 Yým lle gorweddoddyr ArglwydcL

1 Pan fu ein Harglwydd mawr
Yn llawr y bedd,

Cynhesodd wely i ni,

Rai gwael ein gwedd :

Yn rhwydd ryw ddydd a ddaw,
Rhowch fi â'ch llaw 'r un lle,
;Rwy ;n caru, er yn wan,
Y fan bu 'Fe.

2 O Dduw, dod i mi ffydd,

Bob dydd o'r daith,

Wel'd S'íon yn nesâu
Tros fryniau maith :

Yn ben mae yno'n byw
Fy Iesu

;n Dduw a dyn,
Fu yma ;n wael ei wedd,
Mewn bedd ei hun. Amen.

§eukb; m. 29. (8. 8. 8. 6.)

467 Cariad angeit 'rgroes.

1 Wel dyma'r cariad sydd yn awr
Yn curo pob cariadau i lawr,

—

Yn llyncu enwau gAvael y llawr,

Oll yn ei enw i hun :

Rhyw fflam, angerddol, gadarn, gref,

dân enynodd yn y nef,

Tragwyddol gariad ydyw ef

;

Gwnaeth Dduw a minau ;n un.

2 Rhaid i mi gael rhyw faint o'r grawn
Sy'n werthfawr ac yn felus iawn,

Yn tarddu o ;
r winwydden lawn

A wasgwyd ar y groes
;

'Does dim a ddeií fy ysbryd gwan,
1 ddringo ;

r creigiau serth i'r lan,

Ond teimlo i mi brofi rhan
O'r ddwyfol farwol loes. Amen.

.



463 Ymhyfrydu yn Nuw.

i Nid oes ond f' Arglwydd mawr ei ddawn
A leinw f' enaid i yn llawn,

Nis gallwn gynwys mwy pe cawn.
Mae Ef yn ddigon mawr :

A digon, digon, digon yw,
Dy bresenoldeb hyfryd gwiw,
Yn angeu ceidw hwn fì 'n fyw,

A boddlon wyf yn awr.

2 Wel ffowch ar ffrwst bleserau i gyd,
Diflanwch holl wrthddrychau 'r byd,

Na chaffoch effaith ar fy mryd,
I'm denu oddiwrth fy Nuw :

Doed tân a diluw yn gytûn,

Aed dwfr a daear fawr yn un,

Mi fyddaf yn hapusaf ddyn,
Mae Iesu eto 'n fyw. Amen

469 Cyflawnfwynhad o Dduw ar ol angcn.

1 Pan ymddatodo 'r t o bridd,

A'm henaid i ddiengu 7n rhydd

'

O'r holl gadwynau mawrion sydd
Yn awr yn dal yn dyn

;

Caf deimlo pleser uwch y rhod,

Na ddaeth i galon dyn erioed,

I feddwl nac i gredu fod
Y fath fwynhad a hyn.

2 ^Tae'r dyddiau hir i lawenhau,
awr i awr yn agosâu,

—

Fe dderfydd hyn o fywyd brau,

Dianga' i'm dedwydd nyth ;

Lle ni ddaw pcchod, byd, na chnawd,
1 aflonyddu f' enaid tlawd

—

Yn hyfryd wcdd fy hynaf Frawd
Caf ymddigrifo byth. Amcn.



IfrebS, M. 29. (8.S.S.6.)

470 Cwynfanau y pererin.

1 Pa beth a wnaf fi yma 'n byw,
Yn mhell, yn mhell oddiwrth fy Nuw,
Mewn gwledydd sychion drwg eu rhyw,

Lle nad oes gwir fwynhau ?

Os llewyrch bach o oleu gawn,
Ar ol cymylau duon iawn,
Daw tymhestl eilwaith cyn prydnawn,
O ddychryn, aeth, a gwae.

2 O ! addfwyn Iesu ! gad im' fod

O fewn dy gorlan, dan dy nôd,
A phob rhyw nwydau dan fy nhroed,
Yn gyflawn o dy hedd :

Yn nghanol terfysg a phob gwae,
Cystuddiau a chroesau 'n amlhau,
Heb fedru dim ond llawenhau
Nes gorphwys yn y bedd. Amen

fpastüfo, M.30. (6.6.4.)

471 "IddoEf"

1 'Does destyn gwiw i'm cân
Ond cariad f' Arglwydd glân,

A'i farwol glwy'

;

Gruddfanau Calfari,

Ac angeu Iesu cu,

Yw nghân a mywyd i,

Hosanna mwy.

2 Paham bu i ddeddf y nef

Ymaflyd ynddo Ef,

A rhoi iddo glwy' ?

Fe roddwyd yn y drefn,

Fy meiau ar ei gefn
;

Pwy na ro'i floedd drachefn

—

Hosanna mwy.



3 Caniadau 'r nefol gôr,

Sydd oll i'm Harglwydd Iôr

A'i ddwyfol glwy

;

Y frwydr wedi troi,

Gelynion wedi ffoi,

—

Sy'n gwneyd i'r dyrfa roi

Hosanna mwy. Amen.

472 Yrailran.

1 O faint ei gariad Ef

!

Nis gall holl ddoniau \ nef
Ei dreiddio drwy :

Mae hyn i mi ;n beth syn,

I ruddfan pen y bryn
Droi 'n gân i mi fel hyn,

Hosanna mwy.

2 Pan ddelo 'r plant ynghyd,
bedwar cwr y byd,
I'w mangre hwy

;

Gobeithiaf yn ddilyth,

Gael telyn yn eu plith,

1 gânu heb gwyno byth,

Hosanna mwy.

3 Na ddigied neb o'r plant,

Am i mi gânu ar dant
O'u telyn hwy

:

Myfyrio 'r tywydd du
Fu ar ein Iesu cu,

A droes fy nghân mor hy',

Hosanna mwy. Amen.

|p aUrma. m. 30. (6. 6. 4.)

473 Iesu yn A rweinydd.

I Fy Iesu yw fy Nuw,
Fy Mrawd a'm Prynwr gwiw,

Ffyddlonaf gwir

;



Fy enaid arwain wnaeth
O'r gwledydd tywyll caeth,

I wlad o fêl a Uaeth
Paradwys bur.

2 Mae lluoedd maith y nef
Yn plygu iddo Ef,

Fy M hrynwr gwiw ;

Gan chware 'u tanau clir,

Mewn gwyl dragwyddol bur,

Am waredigaeth wir,

I ddynol ryw.

3 Pan ddelo 'r saint yn nghyd,
derfyn eitha 'r byd,
I'w cartref hwy

;

Cânt dreulio bythol oes,

Uwch gofid, cur, a loes,

1 gânu am angeu 'r groes,

Heb 'madael mwy. Amenu

474 Bendithion angeit V groes»

1 Agorodd Iesu \\ wir

Y ffordd i'r nefol dir,

Mae heddyw 'n rhydd :

Maddeuant yn ei waed,
A chymod llawn a gaed

;

Pob gelyn roi 'r tan dracd
?Tifeddion ffydd.

2 Cân Haleluia mwy,
Mae Meddyg i dy glwy/
Er dyfned yw

:

Mae modd i'th gyfiawnhau?

A ffynon i'th lanhau,

Yn nghyda llwyr iachau

Dy farwol friw.

3 Mae doniau f' Arglwydd mawr
Yn llifo oll yn awr,

Fel môr didrai

;



Tros dir Immanuel,
Yn hyfryd laeth a mêl
A sicrwydd pur a sel,

Byth i barhau. Amen.

Jjjernurm m. 30. (6. 6. 4.)

4Y5 Gweddi am adfywiad.

1 O tyred, Arglwydd mawr,
Dyhidla o'r nef i lawr
Gawodydd pur :

Fel byddo i'r egin grawn,
Foreuddydd a phrydnawn,
I darddu 'n beraidd iawn

O'r anial dir.

2 O Brynwr mawr y byd,
Tyr'd bellach, mae 'n llawn bryd,

Mae yn brydnawn
;

Gad i ni wel'd dy ras

Ar frys yn tori maes
Dros wyneb daear las,

Yn genllif llawn. Amen.

4T6 Calfaria.

1 Yn nyfnder dr a thân,

Calfaria fydd fy nghân,
Calfaria mwy

;

Y bryn ordeiniodd Duw
Yn nhragwyddoldcb yw,
I godi 'r marw 'n fyw
Trwy farwol glwy.

2 Arosaf ddydd a nos,

Byth bcllach tan dy groes,

I'th lon fwynhau
;

Mi wn mai 'r taliad hyn,

Wnaed ar Galfaria fryn,

A'm cana oll yn wyn,
Oddiwrth fy mai. Amen.



477 Ygân newydd.

1 Ar aur delynau 'r nef,

Bydd seinio uchel lef,

Heb ball na phoen :

Yr anthem felus, faith,

Fydd am achubol daith,

A phur rinweddol waith
Y nefol Oen.

2 IV nefol byrth ni ddaw
Na phechod, poen, na braw,

I roddi clwy'
;

Pwy na hiraethai 'n wir
Am rodio ;

r santaidd dir

A chânu 'r anthem glir,

Heb dewi mwy ? Amen.

albmr* m. 30. (6. 6. 4.)

478 TeilwngywW Oen.

1 Cyduned nef a llawr

I foli 'n Harglwydd mawr,
Mewn hyfryd hoen

;

Clodforwn tra f 'o chwyth,
Ei ras a'i hedd dilyth

Ac uchel ganwn byth,

Teilwng yw 'r Oen.

2 1*ra dyrcha 'r saint eu cân,

O gylch yr orsedd lân,

Uwch braw a phoen ;

O boed i ninau 'n awr,
,

Drigolion daear lawr,

Ddyrchafu ei enw mawr,
Teilwng yw'r Oen.

3 Er goddef cur a loes,

Tra yma 'n cario 'r groes,

Mewn byd o bocn

;



Rhown deyrnged hyd y nef,

O foliant iddo Ef,

Dadseiniwn âg un llef

Teilwng yw'r Oen.

4 Molianed pawb yn nghyd
Am waith ei gariad drud,

Heb dewi son
;

Anrhydedd, parch, a bri,

F'o i'n Gwaredwr ni,

Dros oesoedd maith diri',

—

Teilwng yw'r Oen. Ameru

479 Aberth moliant.

i Am fod yr Iesu 'n fyw,

Dwg bawb o feibion Duw
I deyrnas nef

;

Breswylferch Síon, cân
I'th briod diwahan

;

Abertha foliant glân
I'w enw Ef.

2 Cydunwn gyda 'r côr

Sydd wrth orseddfainc Iôr

Mewn hwylus hoen
;

Mae torf ar ben eu taith,

O bob rhyw lwyth ac iaith,

Vn cânu moliant maith,
u Teilwng yw'r Oen." Amcn,

%farástbliÿ. m. 30. (6.6.4.)

480 YLlwybrcuL

1 Gwnes addunedau fìl,

I gadw 'r llwybr cul,

Ond methu 'r wy'

;



Preswylydd mawr y berth,

Chwanega di fy nerth,

I ddringo 'r creigiau serth,

Heb flino mwy.

2 Gelynion lawer mil,

Sy oddeutu 'r llwybr cul,

A minau 'n wan
;

Dal íì a'th nerthol law,

Rhag crwydro yma a thraw :

Yn mhob rhyw drallod ddaw^
Bydd ar fy rhan. Amen.

481 Gwedái amfaddenant.

1 O, Arglwydd, trugarha,

Er dyfned yw fy mhla,
A meiau mawr

;

Dilea rhei'ny'n rhad,

A maddeu yn y gwaed,
A dyro wir iachâd,

I'm clwyfau 'n awr.

2 Golch fi oddiwrth fy mai,
Ti elli fy nglanhau,
A'm canu ;n wyn ;

Er dyfned yw fy nghlwy',

Anfeidrol ras sydd fwy,

Mae wedi dyfod trwy,

Galfaria fryn. Amen.

^om\ M. 34. (6.4.8.7.)

482 Udgomy Jnbilù

1 Mae udgorn Jubili

Am haeddiant Calfari,

Yn seinio 'n llon,

Newyddion goreu i ni

:



Gwir lawenha fy enaid pruad,
Enillodd Iesu mawr y dydd ;

Daw carcharorion angcu
O'u rhwymau oll yn rhydd.

2 Gorchfygodd Brenin hedd,
Fyd, uffern, angeu, a'r bedd

;

Gwaredu wnaeth
Yr hon oedd gaeth ei gwedd ;

Am hyn crechwena, Sion wan,
O'th ardal lesg, a thyr'd i'r lan ;

Tywysog y tangnefedd,
Da'i rinwedd yw dy ran.

3 Yr ochr draw i'r bedd,
Y saint fydd ar ei wedd ;

Hwy gânt i gyd
Fwynhau ei hyfryd hedd

;

A'u holl ganiadau yn gytún,
Fydd byth am gariad Tri yn Un,

Ac am dragwyddol arfaeth,

Yn iachawdwriaeth dyn. Amcn.

483 Arch rhagy diluw tan.

I O dewch, o fawr i fân,

Cyn delo 7
r diluw tân,

Fr arch mewn pryd ;

Fe lysg y byd yn lan :

O ddinas distryw brysiwch, ífowch !

Ar y gwastadedd nac ymdrowch
;

I santaidd fynydd Si'on,

O ddynion, pam na ddowch ! Amea

^rtfor. M. 35- ,6.8.6)

434 Angcu yn ymyl.

i Mae'm rhedfa îs y rhod,

Yn nesu at y nôd :



I'm hymdaith hon, îs awyr gron,
Mae diwedd bron a d'od :

Fy mhabell frau sydd yn llesgâu

Ac yn gwanhau o hyd
;

Ac yn y man daw*r amser pan
Bydd P enaid gwan yn fywiol ran
Mewn annherfynol fyd.

2 O Dduw ! rho im' dy hedd,
A golwg ar dy wedd,

A maddeu 'n awr fy meiau mawr,
Cyn 'r elwy' i lawr i'r bedd :

Ond im' gael hyn, nid ofha 'i 'r glyn,

Na cholyn angeu 'n hwy
;

Dof yn dy law i'r ochr draw,
Heb friw na braw, ryw ddydd a ddaw,
Uwchlaw pob loes a chlwy. Amen.

485 Byw er cl°d ?r Gwaredwr.

1 Dy gymhorth, Arglwydd, dod,
I rodio er dy glod,

A byw trwy ffydd o ddydd i ddydd,
Gan estyn at y nôd :

Cael treulio 'm hoes i Grist a'i grocs,

Er pob rhyw loes a chlwy',

A byw heb wâd i roi mawrhad
I gariad rhad fy Iesu mâd,
Fydd fy nymuniad mwy.

2 Yr Arglwydd ar fy nhaith,

A'm daliodd lawer gwaith,

Yn nyfhder loes, dan faich a chroes,

A gorthrymderau maith :

Yn un heb nerth, ar greigiau serth,

Ce's fyw trwy werth y gwaed
;

A'r gras a fu yn rhad o'm tu,

Mae eto 'n gry' i fwrw llu

Gelynion dan fy nhraed. Amen.



]$arlef|jr. m. 3ó. (7^3.)

486 Crefyddyn hyfrydwch.

1 Caed trefn i faddeu pechod,
Yn yr Iawn,

Mae 'r iachawdwriaeth barod,— Yn &c,
Mae 'r ddeddf o dan ei choron,

Cyfiawnder yn dweyd u Digon !

"

AT

r Tad yn gwaeddi'" Boddlon !

n—Yn &c,
Â diolch byth medd Si'on,

Am yr Iawn.

2 Mae 'r Oen fu ar Galfaria

Wrth fy modd,
;R Efengyl a'i thrysorau,—Wrth fy modd,
Mae llwybrau ei orch'mynion,
A grym ei addewidion,
A chwmni 'r pererinion,—Wrth fy modd,
A hyfr>'d wleddoedd Síon

Wrth fy modd. Amen.

487 Bwrdd'yu Ilawn.

1 Mae f
t bwrdd yn llawn danteithion,

Awn yn mlaen,
Gan santaidd Frenin S'íon,—Awn &c,
Cawn wledda oll yn ddiddig
Fry ar y llo pasgedig,

Ac yfed gwin puredig,—Awn yn mlaei

,

Gwir haeddiant Iesu ;n unig,

Awn yn mlaen.
J

J

2 Yn wyneb gorthrymderau,
Awn yn mlaen,

A thywyll ragluniaethau,—Awn ccc,

Os yw y tonau 'n ddyfnion,

A dyfroedd Mara 'n chwerwon,
Er gwaethaf ein gelynion,—Awn &a,
Gorphwysfa gawn yn Sion.

Awn yn mlaen. Amen.



Ìtíjftelìr, M. 39. (7au 811.)

488 Golwg ary gwaed.

1 F' enaid egwan, c'od dy ben
Cofia ing Tywysog nen,
PJioddodd Ef ar bren y grocs,

Fodd i faddeu beiau f oes
;

Modd i olchi a glanhau,
Modd i'th achub byth rhag gwae ;

Er galaru gan dy bla,

Cofia hyn, a llawenhn.

2 Trwy farwolaeth Crist ar bren,

Llwyr foddlonwyd nefoedd wen
;

Er mor ddyfned yw fy nghlwy',

Iachawdwriaeth Crist sydd fwy :

Iawn difai yr Addfwyn Oen,
Lona 'm henaid dan ei boen

;

Drwy ei waed caf dd'od i'r lan,

Iddo byth y bydd fy nghân. Amen.

489 Crist yn gymhorth ac arweinydd.

1 Iesu, Cyfaill f' enaid cu,

I dy fynwes gad im' fíbi,

Pan fo 'r dyfroedd o bob tu,

A'r tymhestloedd yn crynhoi :

Cudd fì, O fy Mhrynwr, cudd,

Nes êl heibio 'r storom gref

;

Yn arweinydd i mi bydd
Nes im' dd'od i deyrnas nef.

2 Noddfa arall gwn nid oes,

Ond tydi, i'm henaid gwan ;

Ti, fu farw ar y groes,

Yw fy nghymhorth yn mhob mon

:

Ynot, fy Iesu, mae
Holl ymddiried f

1

enaid byw

;

Nerth rho i mi i barhau,
Nes d'od adref at fy Nuw.



3 Gras sydd ynot fel y môr,
Gras i faddeu fy holl fai :

Boed i\v ffrydiau, Arglwydd Iôr,

Oddiwrth bechod fy nglanhau
;

Ffynon bywyd f enaid gwiw
Rydd im' gysur ar fy nhaith

;

Llona f ysbryd tra b'wyf byw
;

Tardd i dragwyddoldeb maith. Amen.

490 Edrych i Galfaria.

i Deffro, f' enaid, edrych draw,
Gwel Galfaria bell gerllaw,

Dacw 'r hoel a'r bicell fain,

Dacw 'r bigog goron ddrain,

'Nawr yn gorwedd ar ei ben

—

Cryned daear, dued nen
;

Câna dithau f enaid mwy,
Am rinweddau maith ei glwy'.

2 Wele, f Arglwydd sy mewn poen !

Ffrynd troseddwyr addfwyn Oen
;

Poen hyd angeu, poen hyd waec'

—

Balm o Gilead rydd iachâd :

Ti Physygwr, perffaith Dduw,
Geidw f enaid gwan yn fyw

;

Minau gânaf i ti glod
Na bydd diwedd arno 'n bod.

3 Ti*w>r fanvolaeth Crist ar bren,

Llawn foddlonwwd nefoedd wen
;

Er mor ffiaidd yw fy nghl'

Iachawdwriaeth Crist sydd fwy

:

Iawn diffri yr addfwj-n Óen
Lona V enaid, er ei boen

;

Drwy ei waed caf dd'od Vt lan,

Iddo byth y bydd fy nghân. Amen.

4>9I Dyoddcfiadau Cristyn saìlgweddiany
saint.

I Yn y llwch, Waredwr hael,

—

Dyna le pechadur gwael,

—



Pan y codwn wylaidd lef

Edifeiriol tua 'r nef,

Mewn tosturi Iesu mawr,
Cofia waelion deulu 'r llawr,

Ac oddiar d' orseddfainc fry

Gwrando 'n rasol ar ein cri.

Er mwyn geni isel, tlawd,

Preseb Bethle'm, pan y cawd
Trysor pena J

r nef ei hun
Wedi gwisgo natur dyn

;

Er mwyn llawer llid a chroes
Gafodd Iesu hyd ei oes,

Arglwydd Iôr, tosturia Di,

Gwrando 'n rasol ar ein cri.

Er mwyn taerni 'r weddi ddrud
A offrymwyd dros y byd,
Er mwyn chwys yr ardd a'r cur,

—

Er mwyn clwyfau 'r hoelion dur,—

»

Er mwyn haeddiant dwyfol loes

—

Er mwyn marw mawr y groes,

Edrych, Arglwydd, arnom ni,

Gwrando ?n rasol ar ein cri.

Ti yr hwn mae ufíern ddofn
011 yn crynu rhag ei ofh

;

Ti yr hwn a ddrylliaist sedd
Angeu 'i hun ar drothwy \ bedd,
Ac a deflaist byrth y nen
Yn agored led y pen :

T' wysog bywyd, Iesu cu,

Gwrando ^n rasol ar ein cri. Amen.

||TenbcIssübîr# m. 39 . (;au 8ig

492 \
Genedigaeth Crist.

i Clywch lu 'r nef yn seinio 'n un,

Henffych eni Ceidwad dyn !



Heddwch sydd rhwng nef a llawr,

Duw a dyn sy 'n un yn awr

:

Dewch bob cenedl ìs y rhôd,

Unwch â'r angylaidd glod
;

Bloeddiwch oll â llawen drem,
Ganwyd Çríst yn Methlehem î

Clywch î lu
;

r nef yn seinio 'n un,

Henffÿch eni Ceidwad dyn !

Crist, Tad tragwyddoldeb
A dysgleirdeb wyneb Duw

;

Cadarn Iôr a ddaeth ei hi .

Gwnaeth ei babell gyda dyn î

Wele Dduwdod yn y cnàwd !

Dwyfol Fab i ddyn yn frad î

Duw yn ddyn fy enaid gwel

!

Iesu, ein Immanuel !

Clywch ! lu
J

r nef yn seînio 'n

HenrTych eni Ceidwad dyn ! Amen.

Çlnffr^n ÿac;u m. 40. (8.4)

493 Tailh yr * 1 nialwch.

i Er mor chwerw dyfroedd Mara,
Mewn anial wlad :

Ac er trymed croesau Baca,
Mewn anial wlad ;

Dcrfydd pob rhyw chwerwon
Ceir y goron yn lle rroesau,

Wedi hyn bydd tyn y tan.

Yn nh ein Tad.

2 Henffych foreu cawn gyfarfod

Yn nli cin Tad :

Byth ni ddaw na phoen n

I d ein Tad :

Pawb a'u dagrau wedi eu sychu,

Yn cí^niol cr\d-ddvrchafu

Enw 'r mwyn Waredwr Iesu

Vn nh eln Tad. Ami



j$.94 Gwaedyr Oen.

1 Fe agorwyd fíbrdd gyfreithlon,

Trwy waed yr Oen,
I ryddhau troseddwyr caethion

Trwy waed yr Oen :

Gwelir miloedd wedi eu golchi,

Draw yn glanio tir goleuni,

Heb frycheuyn chwaith na chrychni,

Trwy waed yr Oen.

2 Wedi cael eu gynau 'n wynion,
Trwy waed yr Oen,

Cael yr hedd, y wledd, a'r goron,
Trwy waed yr Oen,

Peraidd bynciant haleluia,

Am yr Iawn roed ar Galfaria,

Coíìant byth am eu diangfa
Trwy waed yr Ocn. Amen.

§«. M.47. (5.5.3.)

495 Iawn a glarìiâd.

1 Ar groesbren, brydnawn.
Cyfìawnder ga'dd iawn,

A'r gyfraith anrhydedd 'r un dydd :

Trwy rinwedd y gwaed,
Boddlonwyd y Tad

—

Daw mcrch yr Amoriad yn rhydd.

2 Ar Galfari fryn,

Agorwyd cyn hyn,
Ryw ffynon anfeidrol ei rhîn :

Hi hollol lanhâ
Aflendid a phla,

—

II i gana yr Ethiop yn wyn.

3 Y gwan mae 'ri gryfhau,
Er cymaint ei fai,

I sefyll wrth Sinai-'n ddigryn ;



Mae 'n symud, â'i hedd
Fraw angeu a'r bedd,

A'u hofhau heb adael yr un. Amen.

496 Ceidiuad dìgonoL

i Pob seraph, pob sant,

Henafgwyr a phlant,

Gogoniant a ddodant i Dduw,
Fel tyrfa gytûn
Yn beraidd bob un

Am Geidwad o forwyn yn fyw.

2 Efe yw ein hedd
Ein haberth a'n gwledd,

A'n sail am drugaredd i gyd

:

Ein cysgod a'n cân,

Mewn dr ac mewn tân,

Gwnaed uíìfcrn ei hamcan o hyd. Amen.

497 Cnymp Babilon, adychweliady gaethglud.

1 Mae 'r dydd yn nesâu
Ceir gweled yn glau,

Daw Babilon gadarn i lawr

:

Mae 'r taliad mor ddrud,
Te>Tnasoedd y byd

A'n eiddo Immanuel mawr.

2 Hen anghrist sy fawr,

Faluria i lawr,

—

Mae 'r gareg a'i threigliad yn rhydd;
Er gorfod cael briw

;

Daw 'r Tystion yn fyw

—

O diolch ! bron gwawrio mae 'r dydd.

3 Er cymaint yw 'r liid,

Daw 'r gaethglud i gyd
O ddyfnder caethiwed yn rhydd

;

Fe ddaw 'r Jubili

I fyny 'n Uawn rlii'

;

Haleluia! brong^vawriomae'rdydd. Amen



IjtttMmíritrjj, m. 4î (7. 6. 8.)

498 Chwenych gorphwysfa.

1 'Mofyn am orphwysfa wiw,
Heb rym tymhestloedd mwy ;

Un nid oes i'rn henaid briw,

Ond yn ei farwol glwy'

:

Tro fy ngolwg at y fan

Y derfydd ofnau trist a braw

;

Yna V enaid llawen fydd
Y boreu ddydd a ddaw.

2 Dyrys daith, a mi sydd wan,
A bryniau maith o'm blaen

;

Mi frawychais lawer gwaith
Rhag ofn y ftìamau tân :

Mae 'r Iorddonen heddyw 'n fawr,

Os gwir ddychymyg V enaid gwan,
Tyred, Arglwydd, iddi i lawr,

Ac yna dof i'r lan.

3 O foreuddydd dedwydd iawn,
Pan ddelo

?

r dysglaer lu,

O bob cwr o'r ddaear lawn
I gwrdd eu Harglwydd cu !

Derfydd gofid a phob gwae,
A derfydd temtasiynau maith ;

Derfydd pechod mawr ei rwysg,
A derfydd dyrys daith. Amen.

409 Ancgaeth ifoli Dnw.

I Molwch Dduw, sy Frenin fry,

A'i. lysoedd ar y llawr :

Molwch Dduw cariad cu,

Gan ei ryfeddu 'n fawr :

Am ei holl weithredoedd mâd,
A'i gadernid, molwch Ef

;

Am ei ddoniau rhyfedd rhad,

Molianed dae 'r a nef.



Oh ! canmolwch dros y byd,
Immanuel a'i ddawn

;

A chyhoeddwch Ef o hyd,
Yn Dduw y lluoedd llawn :

Molwch Ef a thanau pêr,

A nefolaidd gelfydd gân
;

Gwnawn beroriaeth i Dduw Nêr

—

Peroriaeth calon lân.

Cenwch—" Ynddo 'rm yn byw,
Yn symud, ac yn bod,"

Brenin a Gwaredwr yw,

Rhowch iddo barch a chlod :

Boed ei enw 'n santaidd byth,

Ar y ddaear, yn y nef

;

Moler Iesu tra b'o chwyth

—

Molianed pobpeth Ef. Amen.

ÖalílCta. M.48. (7.6.8.)

500 Gweddiy trallodus.

1 Llawn o ofìd, llawn wae,

A llawn euogrwydd du,

Byth a fyddaf i barhau
Heb gael dy gwmni cu :

Golwg unwaith ar dy wedd
A'm cwyd i'r lan o'r pydew mawr

;

O, fy Nuw ! nac oeda'n hwy,
Rho 'r olwg i mi 'n awr.

2 Gwel y truan, gwel y tlawd,

Yn gorwedd wrth dy draed
;

O Samariad ! bydd yn frawd

—

Adfera im' iachâd
Dyro olew yn fy mriw,
A chwyd íì ar d' anifail cun

;

Nid oes arall all fy nwyn
Ond d' allu di dy hun.



3 Collais y baradwys wiw,
A'm nerth at oll sydd dda

;

Llawrn wyf heddyw, gyr fy Nuw,
O bob rhyw fhaidd bla :

At y nef apelio wnaf,
Can's yno mae 'm cartrefle llon :

Ac ar fynydd Calfari,

Mae dechreu 'm taith i hon. Ameiu

50 1 Gruddfanau Icsu.

I Iesu 'r dirmygedig un
Ddyoddefodd angeu loes,

Gan ryw ddienyddwr llym
Yn dawel ar y groes :

Y gruddfanau rodd i maes
A wna drueiniaid fyrdd yn rhydd ;

Bellach holl ganiadau 'r nef,

Byth am Galfaria fydd. Amen.

^äÌÌSÍjmr, M. 49. (7au611.)

502 Craigyr oesoedd.

1 Graig yr oesoedd ! ynot ti,

Holltwyd erof, cuddier fi :

Boed i'r dr, yn nghyda 'r gwacd,
O dy ystlys friw a gaed
Olchi f' enaid oll yn lân,

F' achub rhag tragwyddol dân.

2 Nid fy llafur, nid fy nghur,

All foddloni 'r gyfraith bur :

Pe b'ai 'm sel yn dân di-lyth,

Pe b'ai 'm dagrau 'n llifo byth,

Ni wnai hyn am bechod iawn

—

Ti dy hun yw 'm Ceidwad llawn.

3 Haeddiant, genyf íì, nid oes

—

Dlawd yn glynu wrth dy groes ;



Genyt Ti mae gwisg i'r noeth,

Gras i wneyd y fíbl yn ddoeth
;

Ffynon rad i'r aflan ryw

—

Golch fi 'n hon fel byddwyf byw.

4 Tra b'wy'n tynu egwan fíun,

Yn awr angeu, olaf hûn,
Yn y fanol farn a ddaw,
Yn y byd ysbrydol draw,

—

Graig yr oesoedd, ynot ti,

Holltwyd erof, cuddier fi. Ámén.

503 Cyflawnderyr Iacliawdwriacth.

1 Hyfryd lais efengyl hedd
Sydd yn galw pawb i'Y wledd.;

Mae gwahoddiad llawn at Grist,

Oes i'r tlawd, newynog, trist
;

Pob cynawnder ynddo cewch,

—

Dewch a chroesaw, dlodion dewch.

2 Talodd Crist anfeidrol iawn
Ar y croesbren un prydnawn

;

Llifodd ar Galfaria fryn,

Ddr a gwaed i'n golchi 'n wyn
;

Iachawdwriaeth sydd heb drai,

Dewch i'r ffynon aflan rai. Amen,

^macirán. m$i. (7*1411)

504 Gaîwadar bawb ìfoUann.

1 Iíaleluia, mawl i Dduw,
Yn y nefoedd lle mae 'n byw

;

Trigfan ei santeiddrwydd glân,

Lle deffroir y fythol gân.

2 Mawl i Dduw trwy 'r ddaear lâs,

Moliant rhwydd am yrthiau ;

i ras

Mae yn gadarn i iacha'a^

Ac yn caru trugarhau.



3 Çânwn oll â llafar dôa
Haleluia bêr i'r Iôn :

Rhodded pawb sy'n berchen chyth
Uchel foliant iddo byth. Amen.

505 '

'
'Pwyy y rhai hynP

i Beth yw 'r dyrfa ddysglaer hon
Sydd yn sefyll ger ein bron?
Elaenfírwyth y

;

nt i Dduw a'r Oen,
Wedi gadael byd o boen.

2 D.yma 'r rhai fu 'n dwyn y groes

Gydà 'r Iesu yn mhob oes

;

Rhai fu yn y cystudd mawr,
Wedi d'od i'r nef yn àwr.

3 Dyma 'r dyrfa harddaf gaed,
Wedi eu golchi yn y gwaed

;

Pobloedd o bob llwyth ac iaith

Wedi d'od i ben eu taith.

4 Ni raid iddynt ymladd mwy,

—

Heirdd orchfygwyr ydynt hwy :

Rhyfel yn y nef ni bydd,
Wedi iddynt gario 'r dydd.

5 'R IIwn sydd ar yr orsedd fry

A fugeilia 'r nefol lu :

Dwg liwynt at ffynonau byw,
Sydd yn tarddu'n nheyrnas Duw. Amen,

50 ^ Ei drugaredd a beryyn dragywydú"

i Cenwch oll â llafar lef,

Gân o fawl i Frenin nef

;

Canys da yw Duw dilyth,

—

Pery ei drugaredd byth.

2 Uned Israel fawr a mân
Yn yr hyfryd felus gân

;

Da i bawb yw Duw dilyth,

—

Pery ei drugaredd byth.



3 Teulu Aaron gâno 'n awr
Gan roi mawl i'r Arglwydd mawr;
Da i bawb yw Duw dilyth,

—

Pery ei drugaredd byth.

4 D'weded pawb sy'n ofni Duw,
O bob llwyth ac iaith a lliw

;

Da i bawb yw Duw di-lyth,

—

Pery ei drugaredd byth. Ámen.

Cüriììííj» M. 51. (7au4lL)

507 Codiad c~vmwl bychan.

i Gwelwch beth a wnaeth ein Duw,
Ar gyflyrau dynol ryw !

Gorfoledded nef a llawr,

Fe ddymchwelir Babel fawr.

2 Llwyddo mae efengyl hedd,
Miloedd ynddi gafodd wledd

;

Dynion meirwon wneir yn fyw
Trwy efengyl gallu Duw.

3 Cwmwl megys lled llaw gr
Ydoedd yn y dechreu 'n siwr

;

Ond yn awr mae yma 'thraw
Argoel llwyddiant mawr gerllaw.

4 Gorfoleddwch fcibion Duw
;

Rhoddwch fawl i'ch Prynwr gwiw :

Iesu, Brenjn nefoedd faith,

Ef yn unig wnaeth y gwaith. Amen.

508 Esgyniad Crist.

-

i Wele angeu llym ei gledd,
Wele agoriadau 'r bedd,
Wele nef a daear lawr,

Dan awdurdod Iesu mawr.



2 Fry esgynodd Prynwr dyn,
Drwy ei werthfawr waed ei hun

;

Dwyn tystiolaeth wnaeth y nef
I fawr werth ei Aberth Ef.

3 Eistedd mae 'n Cyfryngwr mawr,
Ar orseddfa 'r nef yn awr

;

Yno ?n dadlu 'i angeu drud,
Iawn digonol dros y byd.

4 Prynedigaeth dynol ryw
A orphenodd Iesu gwiw

;

Pob ymadrodd yn un iaith

Cânent mwy ei foliant maith. Amen.

509 Mynyddt Dduw.

i Wele 'r dydd yn gwawrio draw,
Amser hyfryd sydd gerllaw

;

Daw 'r cenhedloedd yn gytnn
I ddyrchafu Mab y Dyn.

2 Gwelir pobloedd lawer iawn
Yn dylifo ato 'n llawn

;

Cyfraith Iesu gadwant hwy,
Ac ni ddysgant ryfel mwy.

3 Gwelir teyrnas Iesu mawr
Yn ben moliant ar y Uawr

;

Gwelir t ein Harglwydd cu
Goruwch y mynyddoedd fry.

4 Yna clywir yn y nef,

Fawl i'r Oen âg uchel lef

—

" Aeth teyrnasoedd mawr eu bri

011 yn eiddo 'n Harglwydd ni." Amen.

%,mhX0üt. M. 5 r. (7au 4H.)

510 Iawji digonoL

I Dacw gariad nefoedd wen
Yn dysgleirio ar y pren

;



Dacw daledigaeth lawn,

I ofynion trymion iawn.

2 Iesu gollodd ddwyfol waed,
Minau gafodd lwyr iachâd :

Wele ;
r llwybr heddyw ;n glir,

Tua Chanaan, hyfryd dir.

3 Na ddoed gwael wrthddrychau ;
r byd,

Fyth i lechu yn fy mr)'d

—

Digon, f
;

enaid, digon yw
Myfyrdodau marwol friw.

4 Darfu ymfrrost mawr y„byd,

Iesu biau ;

r clod i gyd :

Wrth ei draed dymunwn fyw

—

Holl ddedwyddwch f
; enaid y\v. Amen.

5 1 Gwaith gorphenol Crist.

i Gristion, " Buddugoliaeth " llef

!

Iesu ddaeth ei hun o'r nef

;

I'th waredu b)th o boen,
Fe fu farw 'r addfwyn Oen î

2 C ?od dy olwg at y groes,

Gwel yr Iesu ;n dyodde ;
r loes ;

Yno yn gogwyddo y

i ben,
Pan orphenwyd ar y pren.

• 3 Rhoed boddlonrwydd trwy ei waecL
Hyn yw sail ein cyfiawnhâd

;

Carcharorion aeth yn rhydd,
Cênir byth wrth gotìo

;

r dydd.

4 Moliant byth i'r Drindod lân,

Tad, a Mab ac Ysbryd Glân ;

Câned gwaredigion Duw
Haleluia tra f

;

ont byw. Amen.

512 NcbfelEfe.

i Ti dy hunan, Iesu mawr,
Yw fy noddfa ar y llawr

;

Ni ddaw byth, ni fu erioed,

Dy gyffelyb îs y rhod.



Tyr'd yn glau, 'does îs y ne',

Arall un a leinw'th le,

Mae cyflawnder ynot Ti,

Leinw 'm holl anghenion i.

Rhosyn Saron teca' i ddawn
;

Seren foreu eglur iawn
;

Tegwch nef y nef wyt ti,

Craig ein nerth a'n gobaith ni. Amen,

^rCSbjClî* M. 52. (8au611.)

513 y Pcrcrinioii.

1 Arweinydd pererinion blin

Sy'n teithio tua 'r nefoedd fry,

O'thle dysglaerwych tyr'd i lawr,

A gwna dy drigfan gyda ni

;

Cynal ni ar ein taith o hyd,

Nes dyfod i'th orphwysfa glyd.

2 Nid dan yr haul mae 'n cartref ni,

Mae 'n anweledig uwch y ser
;

Caersalem newydd gelwir hi,

Ei hadeiladydd yw Duw Nêr :

Gorphwysfa dawel pawb o'r saint,

Bar'tow'd gan Iesu—mawr yw'r fraint.

3 Dyeithriaid ar y ddaear hon,
Nid yma mae'n trigianol le

;

Brysiwn trwy 'r anial fyd i'r lan,

í
;n hyfryd gartref yn y ne'

:

Caersalem newydd,—teyrnas ne',

O ddedwydd, ogoneddus le ! Amen.

514 Yr <A rglwyddyn gymhorth .

1 Cydunwn oll i seinio mawl
I'r unig ddoeth anfeidrol Dduw;



Mae ganddo i'n caniadau hawl
Tra byddom yn y byd yn byw,

Am fod in' heddyw nefol hedd,
A gobaith byw tudraw i'r bedd.

Trwy fawrion orthrymderau daeth
A'i wael ganlynwyr yn y byd

;

Trwy ddr a thân ein harwain wnaeth,
A'n cadw 'n fyw er hyn i gyd :

Yn holl drallodau dyfnion llawr,

Ein noddfa yw ei enw mawr.

Yr hwn a'n cedwaist hyd yn awr,

Dal ni yn ffyddlon hyd y bedd,
Fel pan ymddengys Iesu mawr,
Yn nghyda 'i saint mewn llawen wedd

Cawn ninau 'n mhlith y nefol lu

Gyd eistedd ar orseddau frv. Amen.

grnitttt. M.52. (Sauóii.)

515 Cwyno dan guddiadau wyneb Duw.

1 Claf wyf a llesg, bron llwfrhau,

Dy absenoldeb sydd fawr iawn
;

Dy fod di cyhycl yn pellâu,

Sy'n gwneyd im' ruddfan foreu a nawn
Rho wel'd dy wedd, fy Iôr, ar frys,

Neu cymer fi i'th nefol lys.

2 Dy drígfan yn y nef a gair,

Ond ti dde'st i gystuddiau heb ri',

Gan ado 'r holl delynau aur, *

Er mwyn gwaredu f' enaid i :

Rho wel'd dy wedd, fy Iôr, ar frys,

Ncu cymer ri i'th nefol lys.

Ar ol it' ddyoddef marwol glwy',

A elli attal nefol ras



A chuddio'th gariad fwy na mwy,
Rhag llifo 'n afon loew i maes ?

Rho wel'd dy wedd, fy lôr, ar frys,

Neu cymer fi i'th nefol lys.

4 A fyddi mwy 'n ddyeithr im?
?

All cariad dwyfol, pur, didrai,

Fy ngadael i elynion llym,

Neu ynte newid neu lesgâu ?

Rho wel'd dy wedd, fy Iôr, ar frys,

Neu cymer fi i'th nefol lys. Amen.

516 Hiracthu am b}'esenoldeb grasol Duw.

1 Os oedi 'r wyt, beth wnaf â'r byd ?

'Does dim ond tristwch, ing, a gwae,
O gwr bwy gilydd ynddo i gyd,
A rhyw ofidiau yn parhau :

Rho bellach nerth, rhag im' lwfrhau,

Dy ras yw'm sylfaen i barhau.

2 Rhoist yn fy nghalon raddfan cry',

Nid oes a'i tyn ef allan dclim
;

Pob pleser îs na 'r nefoedd fry

Sydd heddyw wedi colli eu grym :

Rho bellach nerth, rhag im' lwfrhau,

Dy ras yw'm sylfaen i barhau.

3 Pechodau, galar, colled, poen,
Sy'n gwbl dan yr haul yn un

;

Nid oes gorphwysfa im' i'w chael,

Mewn dim ond ynot ti dy hun
;

Rho bellach nerth, rhag im' lwfrhau,

Dy ras y^v'm sylfaen i barhau.

4 Nid oes gynhauaf yma i'w gael :

Yn nhragwyddoldeb mae e' draw
;

Pan ddêl y Sabboth perffaith hael,

Cawn addfed ffrwythau maes o law :

Rho bellach nerth, rhag im' lwfrhau,

Dy ras yw'm sylfaen i barhau. Amen.



öCassfL m. 54. (8.7.7.)

5 1T y Cyfaillgoreu.

1 Y mae Un uwchlaw pawb eraill

Drwy'r greadigaeth fawr i gyd,

Sydd yn haeddu ei alw 'n Gyfaill,

Ac a bery 'r un o hyd :

Brawd a anwyd i ni yw,
Erbyn c'ledi o bob rhyw.

2 Nis gall meithder ffordd nac amser
Oeri dim o'i gariad Ef

;

Mae ei fynwes bytlnyn dyner,
A'i gymdeithas byth yn gref

:

Nis gall dyfroedd angeu llym
Ddiffodd ei angerddol rym.

3 Yn mha le y ceir, er chwilio,

Neb yn caru fel Efe?
P'le mae 'r cyfaill, er ein hachub
A ro'i fywyd yn ein lle ?

Nid oes debyg iddo Ef,

Drwy y ddacar faith a'r nef.

4 Pan fo pawb yn cefnu arnom
Yn y dyffryn tywyll du

—

Pan fo pob daearol undeb
Yn ymddatod o bob tu,

Saif E ; n ífyddlon y pryd hyn,
Ac a'n dwg yn iach drwy 'r glyn.

5 A phan ymddangoso eilwaith,

Yn ngogoniant mawr ei Dad,
Gyda 'i holl angylion santaidd,

INIewn anrhydedd a mawrhâd,
Fe geir gwel'd mai 'r un fydd Ef,

Er myn'd heibio 'r byd a'r nef. Amen.



lorbíioncm m. 58. (6. 5. 6.)

513 Glan yr Iorddonen.

1 Ar lan Iorddonen ddofn
'Rwy 'n oedi 'n nychlyd,

Mewn blys myn'd trwy—ac ofn

Ei 'stormydd enbyd
;

O ! na b'ai modd i mi
Ysgoi ei hymchwydd hi,

A hedeg uwch ei lli,

I'r Ganaan hyfryd.

2 Wrth gofìo grym y dr,
A'i thonog genlii

;

,

A'r mynych rymus r
A suddodd ynddi—

Mae braw trwy f ' enaid gwan
Mai boddi fydd fy rhan,

Cyn cyrhaedd tawel lan ^
Bro y goleuni.

3 Ond pan y gwelwyf draw
Ar fynydd Sîon,

Yn iach heb boen na braw,
Fy hen gyfeillion

—

Paham yr ofnaf mwy ?

Y Duw a'u daliodd hwy,
A'm dyga inau drwy

Ei dyfroedd dyfnion. Amcn,

5 i© Gwleddyn y mynydd hu >n.

1 Arlwyodd dw)rfol râs

Ar fynydd S'íon,

Ryw wledd ddanteithiol fras

O basgedigion

:

Puredig, loew win,

O anghydmarol rîn

Adfywia 'r enaid blin,

Bywhâ farwolion.



2 Mae *r udgorn arian mawr
Yn seinio 'n llafar,

I'r wledd mae 'n galw 'n awr,
Efengyl hawddgar;

Gwasgared gwynt y nef,

Ei adsain beraidd ef,

Nes b'o i'w hyfryd lef

Amgylchu 'r ddaear.

3 Mae 'r aberth wedi ei ladd,

Pob peth sy'n barod
;

Llawn groesaw i bob gradd
Yn awr i ddyfod ;

Caiff cleifìon wir iachâd,

Y noethion wisgoedd rhad,

A'r euog gyfiawnhâd,
Yn ngwaed y Cymod. Amen,

£ìttÌWCjem M. 68. (8.7.3.8.7.)

520 Y dydd diweddaf.

1 Duw mawr ! pa beth a welaf draw ?

Diwedd a braw i'r hollfyd;

Mi wela 'r Barnwr yn nesâu
Ar glaer gymylau tanllyd :

Yr udgorn mawr yn seinio sydd
A'r beddau 'n rhoddi eu meirw ?n rhydd,

I wae neu ddydd o wynfyd.

2 Ac wrth y íloedd y meirw 'n Nghris'c

Yn gyntaf a gyfodant

;

I gwrdd eu Harglwydd fry uwchben,
Yn llawcn yr esgynant

;

Ei bresenoldeb áwyfol sydd
Yn troi eu nos yn fythol ddydd

A'u gobaith prudd yn fwyniant.

^3 O'r beddau daw 'r annuwiol rai

I ing a gwae tragwyddol

;

s



Eu dagrau a'u gweddiau dwys
Sy'n awr yn aneffeithiol

;

Er ofnau fyrdd rhaid myn'd yn mlaen
I gwrdd â'r Duw s/n ysol dân
O flaen yr orsedd farnol.

O Farnwr Cyíiawn ! gwrando 'n cri,

Sydd mewn trueni ;n gorwedd,
O'th nefol ras tosturia Di,

A dod i ni drugaredd !

O fewn y noddfa caffer ni,

Agorwyd gynt ar Galfari,

Cyn delo dydd dialedd.

W,axm&. m. 69 . (8.7.6.6.6.7.)

52 1 "Molwch yr A rglwydd?

1 Cydlawenhawn âg uchel lef

Yn Nuw, ein Craig a'n Gobaith
;

Ei fraich a'i allu dwyfol Ef
Ddug i ni iachawdwriaeth :

Holl waith ei gariad sydd
Yn dadgan nos a dydd,
Yn eglur iawn i'n clyw,

Mai Duw trugarog yw:
Molianwn bawb ei enw.

2 Pan gyfeiriasom fry ein llef

O ganol ein cyfyngder,

Anfonodd waredigaeth gref,

A chymhorth o'r uchelder :

Cydganwn ninau 'n un,

Ei glodydd yn gytûn
;

Dyrchafed pob dyn byw
Yr Arglwydd,—teilwng yw.

Moliauwn bawb ei enw. Amen,



522 Moli Duw yn Sion.

i Clodforwn bawb yr Arglwydd Dduw,
Can's hyfryd yw, a gweddus,

A theilwng hefyd ydyw bod
Ei glod yn ogoneddus :

Yn Si'on mawr yw Ef,

Hon yw ei drigfa lon,

Ei holl breswylwyr hi

Addolant ger ei fron

Yn dyrfa orfoleddus.

•2 Efe sy'n rhifo sêr y nef,

Fe ;u geilw wrth eu henwau

;

O d 'r caethiwed dug ei blant,

Gan ddryllio eu cadwynau :

Ei drugareddau sydd
Tuag atom ni yn fawr,

A'i air yr un a fydd

—

O'i flaen drigolion llawr,

Ty,valltwn ein calonau. Amert

lllCe^ M. 70. (11. 12.)

523 Màwl €r Drindod.

1 Santaidd, santaidd, santaidd !

Dduw Hollalluog !

Gyda *r wawr blygeiniol

Dyrchafwn iti gân
;

Santaidd, santaidd, santaidd !

Mawr wyt a thrugarog
;

Duw mewn Tri PHERSOM

—

TRINDOD ddiwahân.

2 Santaidd, santaidd, santaidd

!

Dy holl saint a'th fulant

—

Bwriant eu coronair aur
O flaen y fainc i lawr

:



Engyl a Seraphiaid
Glân a'th ogoneddant

Beunydd a byth
I dragwyddoldeb mawr.

3 Santaidd, santaidd, santaidd !

Tywyllwch a'th orchuddia,
Fel nas gall pechadur gwael
Byth edrych ar dy wedd,

Santaidd wyt yn unig
;

Ti Dduw, wyt orucha'
Mewn clod, a gallu,

Cariad pur, a hedd.

4 Santaidd, santaidd, santaidd !

Dduw Hollalluog !

Dy holl waith a'th fawl Di
Mewn gogoneddus gân

;

Santaidd, santaidd, santaidd !

Mawr wyt a thrugarog,

Duw mewn Tri Pherson—
Trindod ddiwahân. Ameru

gttS ÿttt. M. 7 i. (7au 3U.)

524 " Dyddyfarn."

I Dydd y farn ! ofnadwy awr.

—

Syrth y ser o'r nef i lawr,

—

Ymollynga ?

r cread mawr.

2 Bloedd yr udgorn ar y pryd,

Draidd drwy feddau oesau 'r byd

—

Geilw bawb i farn yn nghyd.

3 Wedi i'r meirw dd'od yn rhydd,

Amser a marwolaeth fydd
Yn cyd-drengu ar y dydd.

i



4 Fc agorir llyfrau'r ne'

—

Pawb ânt i'w tragwyddol le

Wrth ei ddedfryd uniawn ET
.

5 Farnwr cyfiawn ! lesu gwiw !

Golch fy meiau o bob rhyw,
Cyn y dêl digofaint Duw.

6 Yn dy gariad pur dilyth

Dyro im' gael gwneyd fy nyth
Rhag y ffiam na ddiffydd byth.

7 Duw y mawredd ! Un yn Dri

!

i

;R hwn mae 'i gariad fel y 11?—
Ffynon bywyd,—gwared fi.

8 Pan dywallti
?th ddwyfol lid

Ar holl annuwiolíon byd,
Galw fì i'th nefoedd glyd.

9 Dydd y fam ! Ofnadwy ddydd f

Diwrnod dial, pan y bydd
1

Llwyr ddadguddio pobpeth cudd;

10 Arglwydd grasol dyro 'r fraint

—

Na yr neb ei gwerth a'i mainr,

—

|

O gael bod yn un o'th saint. Ameii.



ATTODIAD.
YN CYNWYS EMYNAU AR ACHLYSURON

NEILLDUOL.

525 DIOLCHGARWCH AM Y CYNHAUAF.

M. 3. M. C. (French.)

1 Daioni Duw sydd yn ddigêl,

A'i gariad fel y môr
;

Edrychodd ar drueiniaid gwael
?

O'i ls—anfeidrol Ior.

. 2 Pryd hau a medi roddes Duw

—

Mor dirion yw i'r byd !

Ei hen gyfamod gyda dyn,
Mewn hedd sy 'r un hyd.

3 Dyrchafwn glodydd pur yn awr
IV enw mawr dilyth,

A cheisiwn oll, trwy ras ein Nêr
Y Bara bery byth. Amen.

526 M - 3- M - C {Stehen)

1 Tad pob trugaredd, Arglwydd íôr

Yw nawdd trueiniaid gwael

;



Pa beth yw dyn i tî, O Dduw !

Pan gofit ef mor hael ?

2 Mae'th drugareddau yn ddiball,

Yn llanw ;

r ddaear faith
;

Nid oes na dyn na dawn a all

Eu dweyd na'u rhifo chwaith.

3 Yr hwn sy'n gwrando gweddi dyn
Annheilwng îs y nef

;

Yr hwn sy'n para byth yr un,

Clodforwch, molwch Ef. Amen.

527 M. 4- M. S. (Sabba/L)

i Am ffrwythau hael y flwyddyn hon,
A'n mawrion drugareddau,

Molianwn enw Duw bod dydd,
Gan iawn ddefnyddio 'n breintiau. Amen.

528 M. 5. WL H. [YtHen Ganfcd.)

i Aberthwn fawl i Dduw yn llon,

n gael cynhaua 'r flwyddyn hon ;

Ei drugareddau sym parhau,
A'i law haelionus heb ei chau.

2 Ei roddion geir yn llenwi 'r wlad,

Yn llaw yr hauwr mae 'n rhoi hâd,

A bara i'r bwytawr a rydd,

riianwn Ef bob nos a dvdd. Amen.

529 M- 7- & 7- 4- (Caersah

1 Mawî i'th enw Arglwydd tirion,

Ti sy"n llenwi 'n tir a'n tai

;

Os bygythiaist ein ceryddu,
Arnom ni y bu y bai :

Maddeu Arglwydd,
Heddyw derbyn genym gân.



2 Cydnabyddwn heddyw Arglwydd,
Mai annedwydd fuasem ni,

Oni bai in' dderbyn llawnder
O'th drugaredd dyner Di

;

Cymer foliant, •

Gan rai gwael na haeddent hedd.
Amen. I

530 M. 10. 8. 7. {Edinburgh)

Duw a roes i ni eleni

Bob daioni i'n lloni 'n llawn,

—

Meusydd ffrwythlon, tywydd tirion

—

Da í ddynion y\v ei ddawn :

Wele í íîwyddyn dan ei choron,
Pob rhyw foddion er ein maeth

;

Cydfolianwn Dduw y duwiau,
Am ei ddoniau i ni ddaeth. Amen.

DYDDIAU YMOSTYNGIAD.

53 1 GWLYBANIAETH.

M. 4. M. S. {Dymuniad)

1 Wrth rai annheilwng o gael byw,
! Arglwydd Dduw tosturia

;

Ac arbed eto 'r flwyddyn hon,

Na thor mo ffon ein bara.

2 Ein hanwireddau aml eu rhi',

Sy'n gwaeddi am ddialedd,

Er hyny arbed, nefol Dad,
O'th helaeth rad drugaredd.

3 Oìh ras tosturia wrth rai ffol,

Haeddianol o dy gerydd

;

Dy fendith ar y wialen dod,

Dysg i ni fod yn ufudd.

4 Duw, dod orchymyn oddi fr>r
,

1 chwalu y cymylau
;

Can's os gorchymyn genyt gânt,

Ataliant eu costrelau. Amen.



532 M. 5. M. H. (Sires.)

1 O Arglwydd Dduw y nef a'r llawr,

! gwrando di ein gweddi ;n awr,

Am addas, hoff, dymherus hin,

Yn lle gwlybaniaeth maith a blin.

2 Dy gadarn fraich a arwain fry

Yr haulwen deg, a'r cwmwl du
;

Mae gwres ac oerfel, gwynt a gwlaw,
011 dan dy lân alluog law.

3 Gorchymyn di, O ! nefol Dad,
I'r haul ddysgleirio ar ein gwlad

;

A phâr i'r lon ffurfafen glir

1 wênu eto ar ein tir. Amen.

533

534

M. 5.

SYCHDER.

M. H. (Gregoiy)

Ymddarostyngwn tan law Duw,
Fe ddichon eto 'n cadw 'n fyw

;

Er i ni haeddu gwg y nef,

Mae aml ymwared gydag Ef.

Cyfranwr mawr y gwlith a'r gwlaw,
A phob rhyw fendith i ni ddaw,
O ! cofia 'n daear, clyw ein llef,

Mwyda hi â chawodydd nef.

Yr y'm yn meiddio gofyn hyn

—

Ein holl gamweddau ymaith tyn :

Bydd foddlawn i ni byth er mwyn
Dy unig Fab, a gwrando 'n cwyn. Amen.

AMSER ADFYD A HAINT.

M. 5. M. H. (Sý/res.)

Arglwydd, ger bron d' orseddfainc fawr
Ymgrymu 'r ydym oll i lawr,

Yn n^hyntedd dy santeiddiol d
Heb feiddio codi 'n golwg fry.



2 Gwir bechaduriaid ydym, Ior,

011 yn ymgynull at dy ddôr,
I addef ein trueni trwch
Yn edifeiriol yn y llwch.

3 Yn d ?

erbyn, Iör, yn d' erbyn Di
Dy hunan y pechasom ni

;

Haeddasom dy geryddon llym,

Haeddasom gosp dy lidiog rym.

4 O maddeu, maddeu, Arglwydd da,

Ac wrth drueiniaid trugarha !

Trugaredd—hyn yw llef pob un,

Er mwyn dy anwyl Fab dy hun. Ameu.

535 M. 5. M. H. (Saxony.)

î Tosturiol yw yr Arglwydd Nêr,
Mae ei orseddfainc uwch y sêr,

Ond gwrendy lef y tlawd o'r llwch,

Sy'n wylo am ei feiau trwch.

2 O dewch, drigolion daear gron,
Cyd-ymostyngwn ger ei fron,

A chydnabyddwn oll ein bai,

—

flaen ei soriant pwy a sai' ?

3 Ei hen drugaredd Ef bob pryd
Sy'n tramwy trwy ardaloedd byd ;

Pwy yr na thrugarha Efe ?-

—

Tosturiol iawn yw Arglwydd ne'.

4 Mae 'n gwrando cri 'r ochenaid wan
Sy ?n nesu ato yn mhob man

;

l'r edifeiriol, hyny fydd

—

Troi cysgod angeu ?n oleu ddydd. Amen*

536 AGORIAD ADDOLDAI.

M. 3. M. C. (StPetefs.)

1 Teilynga edrych Arglwydd da
O'th breswyl fry i lawr;

A chadw yr adeilad hon
Yn d i'th enw mawr.



2 Dy eglwys Po dan driniaeth dda,
Fel gardd yn lân heb chwyn ;

Yn helaeth gweler fírwythau gras

fewn y muriau hyn. Amen.

537 M. 4. M. S. (Sabbath.)

i Fth enw di, O Arglwydd mawr !T gweddi 'n awr agorwn ;

Ac yma gyda llawen fryd,

Dy fawl a gyd-ddyrchafwn.

2 O Arglwydd Dduw, na thrig yn mhell,

Tyr'd i dy babell newydd
;

A'th bresenoldeb hyfryd di

A'n llcno ni 'n dragywydd.

3 Boed yma'th drigfa^ Arglwydd mawr,
Rho weled gwawr d' ogoniant

;

Nes y dadseinier trwy dy lys

1 ti wir felus foliant. Amcn.

538 M. 9. 7. 6. (Meirioiiydd.)

1 Pwy bynag a ddyrchafo
O fi*yd cldifrifol fron,

At Frenin neíoedd uchod
Eu llef o'r babell hon

;

At bob rhyw ffyddiog weddi
Gogw\Tdded iôr ei glust,

A miloedd f'o'n rhoi moliant
Am haeddiant Iesu Grist.

2 Bendithied Duw â chynydd
Ein Síon newydd ni

;

Boed heddwch fcl yr afon

O fewn ei muriau hi :

Boed cariad rhwng y brodyr
H eb dramgwydd cas ger bron,

A phrcsenoldcb Iesu

Yn llcnwi'r babcll hon. Amcn.



URDDIAD GWEÌNIDOGION.

M. 4. M. S. (Dyfrâwy.)

1 Y Gair pregethwch, byddwch daer,

Bob amser ca'er chwi 'n ddyfal

;

Cynghorion a rhybuddion rhowch,
I hyn ymrowch heb atal.

2 Anogwch bob rhyw enaid blin,

Sy'n crynu ar fin anobaith,

I gredu yn Nghrist ac ufuddhau,
A bwrw 'i oínau ymaith.

3 Rhodiwch o flaen eich praidd yn bur
Fel siamplau eglur duwiol,

O sêl, a ffydd, a chariad gwiw
Fw dysgu i fyw 'n grefyddol.

4 Yna'r Pen-bugail, pan y dêl

Yr uchel ddydd diwedda',

Rydd i chwi goron ddysglaer fry,

Dragwyddol ni ddiflana. Amen.

540 M. 4. M. S. (Sabbath.)

1 O Arglwydd da, yr eglwys dêg
Ei Phen a'i Hateg ffyddlon,

Santeiddia, dysg, a nertha di

Dy egwan weinidogion.

2 O gwisg yn awr dy weision dwys
Yn gymhwys â'th gyfiawnder

;

Pob dawn ysbrydol iddynt rho,

A chryfder o'r uchelder.

3 Yn hael disgyned megys gwlith

Dy fendith nefol arnynt

;

A dyro hynod lwyddiant hir,

I'r gair a hauir ganddynt. Amen.



541 M.g. 7. 6. [Çacrllyngocd.}

O ! Arglwydd Dduw y duwiau,
Creawdwr nef a llawr,

Bendithia di yr undeb
A ffurfiwyd yman ' awr

;

Teyrnased hedd a llwyddiant
fewn y muriau hyn.

Bendithia di y bugail,

Yn nghyda'r praidd bob un. Amen.

542 M- 5- M. H. (YrHen Ganfed)

1 O Arghvydd ! cynysgaedda'th was
A gwir ddoethineb, nerth, a gras,

A boed ei lafur yn ein plith

O dan dy fendith bur ddilyth.

2 Llwydded dy Síon yn y lle,

—

Blodeued dan weniadau'r ne';

A chasgler yma ddirfawr ri'

O berlau i dy goron di. Amen.

543 BEDYDD.

ÌA. 4. M- S. (Rhnthyn.)

1 Rhoist in' dy ordinhadau Iôr,

Yn wystlon trysor nefol
;

Rho i ni o'th gyfamod hedd,
Fwynhau eu sylwedd grasoL

2 Mae bedydd dr yn dyst i ni
*

Aeth i drueni halog,

Fod Tri yn Un, Jehofa glân,

Yn golchi 'r aflan euog. Amcn.

544 M. 4. M. S. [Ramah)

Bedyddier ni yn fawr a mân
A'r Ysbryd Glân a'i rasau

;

Boed arnom er glanhad a maeth
Ei helaeth dywalltiadau. Amen.



545 M-5- M. H. (Vr Hen Ganfed)

i Derbyniwyd gynt gan Fab y dyn,
Blant bychain i'w ei freichiau 'i hun

;

" Ac na waherddwch hwynt," medd Éf,
" Can's eiddynt hwy yw teyrnas nef."

2 O'n bodd dylynwn ninau 'n awr,

Esiampl gu yr Iesu mawr
;

Pwy gauai ddrws ei eglwys Ef,

Ac yntau 'n agor drws y nef ? Amen.

546 CENHADOL.

M. 9. 7. 6. {Missionary.)

1 O Greenland oer fynyddig,

O draethau India fawr,

Lle treigla dyfroedd Affrig

Eu tywod aur i lawr,

O lawer gwlad ddyfracíw)r

,

O lànau 'r palmwydd gwwdd,
Erfyniant ein cynnorthwy

Pvhag coelgrefyddau fyrdd.

2 Er bod mewn pell ynysoedd
Awelon pêr yn hael,

A hyfryd eu hardaloedd
;

A dim ond dyn yn wael

;

Yn ofer gwelir yno
Fendithion Duw ar daen

;

Y bobloedd mewn dallineb

Addolant bren a maen.
t

3 A íydd i ni oleuwyd
Trwy râd y nefoedd fry,

Nacàu goleuni bywyd
I'r sawl mewn t'wyllwch sy ?

Achubiaeth, O achubiaeth

!

Dadganer dros y llawr,

Nes dysgo pob cenhedlaeíh
Adnabod Iesu mawr.



4 Ewch wyntoedd, ewch â'r newydd,
A chwithau foroedd mawr,

Nes bo'i ogonawl gynydd
Yn llenwi daear lawr,

A boed i'r Oen fu'n gwaedu
Dros feiau dynol ryw,

Mewn rnawredd i deymasu
Yn Brynwr ac yn Dduw. Amen.

547 DECHREU BLWYDDYN.

M. 10. 8. 7. {Eifionydd)

1 Wele eto un yn rhagor
O flynyddau V einioes frau,

O fy enaid, wedi darfod

—

Mae 'r ddiweddaf yn nesau !

Nid ocs yma hir arosfa,

Rhed fy nyddiau yn ddigoll

;

Ac fe all y flwyddyn yma
Fod i mi 'r ddiwcddaf oll.

2 Defìro f ' enaid yn ddifrifoî,

Gyda gofal dwys yn awr,
Ystyr, tra parhao ;

th amser,
Feithder tragwyddoideb mawr !

Beth yw sylfaen dy ddysgwyliad
Äm fwynhau tragwyddol hedd ?

Beth pv d ;

obaith am y gwynfyd
Sy'n y byd tudraw i'r Arnen,

548 DI.WEDD BLWYDDYN.

M, 5. M. H. {LutheSs Hym

1 Y flwyddyn hon a wnacd yn Uawn
O drugarcddau gwcrthíliwr iawn

;

O'i dechreu hyd ei diwedd hi

Ein Duw o'i nawdd a'n cofiodd ni. .



2 Tra byddwy 'n teithio yma ar hyd
Anialwch dyrys hyn o fyd,

Ei roddion gwerthfawr o bob rhyw
A alwant newydd gân i Dduw. Amen.

549 ANGLADDAU. &jC

M. 3. M. C. (Abbey.)
»

1 Mor ddedwydd yw y rhai trwy ffydd,

Sy'n myn'd o blith y byw ;

Eu henwau 'n perarogli sydd,
A'u hôn mor beraidd yw.

2 Ar ol eu holl íiinderau dwys,
Gorphwyso maent mewn hedd,

Yn mhell o sn y byd a'i bwys
Heb boen yn llwch y bedd.

3 Llais un gorthrymydd byth ni ddaw
I'w deffro i wylo mwy ;

Na phrofedigaeth lem, na chroes

—

Un loes ni theimlant hwy. Amen.

550 M - 5- M- H - (Gregory*)

1 Ni ddaw ''nghyfeillion têg eu gwedd
I 'm hebrwng ond hyd lan y bedd ;

Try pawb eu cefnau, dyma 'r dydd,
Gadawant fi 'n fy ngwely pridd.

2 Daw imi dranoeth têg er hyn,

Caf godi fry i Síon fryn
;

Fy llwch ddaw 'n llwyr o bridd y llawr,

Ar ddysglaer wedd fy Mhriod mawr. Amen

551 M. 5. M. H. (Llawryglyn.)

1 Pam byddwn brudd o amgylch bedd
Ein cyfaill hoff ?—fe gwsg mewn hedd,

Heb ddolur maith i'w ddylyn mwy
Na chystudd hir i'w wasgu 'n hwy.



2 Yr enaid aèth i'r nefol d,
At filoedd myrdd i foli fry,

Lle gorphwys byth ger bron yr Oen,
Yn berfíaith rydd oddiwrth ei boen.

3 Nesâu ar frys mae 'r ddedwydd awr,
Pan glywo 'r meirw r udgorn mawr,
Pan adgyfodo 'r saint i gyd,

1 foli Duw dros byth yn nghyd. Amen.

052 M. io. 8. 7. [Eifionydd)

i Tragwyddoldeb ! mawr yw d' enw,
Ti yn fuan fydd fy lle

!

Teithiwr un diwrnod ydwyf,
Fry mae ;nghartref yn y ne' ;

Mae'ra diwrnod bron a darfod,

Mae fy haul bron myn'd i lawr
;

Mae pob awel yn fy chwythu,
Tuâ thragwyddoldeb mawr.

2 Dysgwyl pethau gwych i ddyfod,

Croes i hyny maent yn d'od,

Meddwl fory daw gorfoledd,

For/r tristwch mwya' erioed ;

INIeddwl byw, ac eto marw,
Yw'r lleferydd dan fy mron

;

Bob yn ronyn mi ro'f rTarwel,

Ffarwel glân i'r ddaear hon.

3 Gwna fi 'n foddlon iawn i 'madacl,
Trefna ;

r awr a threfna 'r fan,

Ond yn ymchwydd yr Iorddoncn,
Dal fy ysbryd llesg i'r lan :

Na'd fi suddo dan y tonau
Pan f'o angeu 'n fawr ei rym,

Dwg fì trwodd yn dy freichiau,

Na'd i'm henaid ofni dim. Amcn.

553 ^ 1 - 9- 7- 6. {Lfydaw.)

Ni bydd y wlcdd ond dechreu
Pan ddelo angeu ddydd ; T



Fel 'r amlhao 'r dyrfa

Caniadau fwy-fwy fydd
;

Ond pan ddaw cyrffy seintiau

Yn gryno i gyd o'r bedd,
Rhyw ddechreu byth heb ddiwedd
Fydd y dragwyddol wledd. Amen.

554 M. io. (8. 7.) (Eifionydd.)

Dysg im' dewi gydag Aaron,
Dan holl droion dyfnion Duw

;

A dywedyd gydag Eli,
u Gwnaed a fyno, f ' Arglwydd yw !

n

Bod fel Job yn amyneddgar,
Ac heb dd'wedyd geiriau mawr :

—

'R Arglwydd sydd yn codi fyny,

Ac Efe sy'n tynu i lawr. Amen.

555 M. 10. 8. 7.—4 llin. (JDiniuueidrwyd)

1 Mae 'nghyfeillion adre 'n myned
O fy mlaen o un i un,

Gan fy ngadael yn amddifad
Fel pererin wrtho 'i hun

;

Wedi bod yn hir gyd-deithio,

Yn yr anial dyrys maith,
Gormod iddynt oedd fy ngado,
Bron ar derfyn eitha 'r daith.

2 Wedi dianc uwch gelynion,

Croesau a gofldiau fyrdd,

Maent hwy 'n awr yn gwisgo 'r goron,

Ac yn cario 'r palmwydd gwyrdd

;

Ond mae 'r amser bron a dyfod,

Y caf uno gyda hwy,
Yn un peraidd gôr diddarfod,

Uchlaw ofn ymadael mwy. Amen-



ENGLISH HYMNS,

556 "Behold the Lamb of GodP

S. M. (Elworth.)

1 Not all the blood of beasts,

On Jewish altars slain,

Can give the guilty conscience peace,

Or wash away the stain.

2 But Christ, the heavenly Lamb,
Takes all our sins away

;

A sacrifice of nobler name,
And richer blood than they.

3 My faith would lay her hand
On that dear head of Thine,

While like a penitent I stand,

And there confess my sin.

4 My soul looks back to see

The burdens Thou didst bear,

When hanging on th' accursed tree,

And hopes her guilt was there.

5 Believing, we rejoice

To see the curse remove :

We bless the Lamb with cheerful voice,

And sing His dying love. Amen.



557 Worthy is the Lamb."

C. M. (St. Ja?nes.)

T Come, let us join our cheerful songs,

With angels round the throne
;

Ten thousand thousand are their tongues,
But all their joys are one.

2 " Worthy the Lamb that died," they cry,
" To be exalted thus ;"

" Worthy the Lamb," our lips reply,
" For He was slain for us."

3 Jesus is worthy to receive

Honour and power divine ;

And blessings more than we can give,

Be, Lord, for ever Thine.

4 The whole creation join in one,

To bless the sacred name
Of Him that sits upon the throne,

And to adore the Lamb. Amen.

" Thy name is as ointment ouredforth"

C. M. {St. Peters.)

for a thousand tongues to sing

My dear Redeemer's praise
;

The glories of my God and King,

The triumphs of His grace.

2 My gracious Saviour and my God,
Assist me to proclaim,

To spread through all the earth abroad,

The honours of Thy name.

3 Jesus, the name that calms our fears,

That bids our sorrows cease ;
JTis music in the sinner's ears,

?Tis life, and health, and peace.



He breaks the power of reigning sin,

He sets the prisoner free
;

His blood can make the foulest clean,

His blood avail'd for me. Amen.

"My son, give me thine heartP

C. M. (Abòey.)

O for a heart to praise my God,
A heart from sin set free

;

A heart that 's sprinkled with the blood,

So freely shed for me.

A heart resign'd, submissive, meek,
My dear Redeemer's throne

;

Where only Christ is heard to speak :

Where Jesus reigns alone.

3 A heart in every thought renew'd,

And fill'd with love divine
;

Perfect and right, and pure and good :

A copy, Lord, of Thine.

4 Thy nature, gracious Lord, impart
;

Come quickly from above
;

Write Thy new name upon my heart,

Thy new best name of love. Amen.

560 "M ls a g°°d thing to çive thanhs unto iht

LordP

L. M. (Otd Hundredth.)

1 Sweet is the work, my God, my King,
To praise Thy name, give thanks, and sing,

To show thy love by morning light,

And talk of all Thy truth at night.

2 Sweet is the day of sacred rest,

No mortal care shall seize my breast

;

" O may my heart in tune be found,
Like David's harp of solemn sound !



3 My heart shall triumph in Thee, Lord,
And bless Thy works, and bless Thy Word

:

Thy works of grace, how bright they shine !

How deep Thy counsels, how divine ! Amen.

56 1 " Then he heard the voice of one spcahing
to himfrom off the mercy-seat."

L. M. (Angel's Bymn.)

i From every stormy wind that blows,
From every swelling tide that fìows,

There is a calm, a sweet retreat

—

Tis found beneath the mercy-seat.

2 There is a spot where spirits blend,

And friend holds fellowship with friend ;

Though sunderd far, by faith they meet,
Around the common mercy-seat.

3 Ah ! whither could we flee for aid,

When tempted, desolate, dismay'd,
Or how the hosts of hell defeat,

Had suffering saints no mercy-seat.

4 There, there, on eagle's wings we soar,

And time and sense seem all no more,
And heaven comes down our souls to greet,

And glory crowns the mercy-seat. Amen.

562 " Causethe trumpetofthe Jubilee to sound"

6. 6. 8. (Beverley.)

i Blow ye the trumpet, bîow,

The gladly solemn sound

;

Let all the nations know,
To earth^s remotest bound,

The year of Jubilee is come,
Return, ye ransom'd sinners, home.



2 Extol the Lamb of God,
The great atoning Lamb !

Redemption by His blood
Through all the world proclaim :

The year of Jubilee is come
;

Return, ye ransom'd sinners, home. Amen.
|

^03 " Here tjc have 710 continuing citf, bnt we \

seek one io comeP

8. 7. 4. (Alma.)

1 Guide me, O Thou great Jehovah,
Pilgrim through this barren land

;

I am weak, but Thou art mighty,
Hold me with Thy powerful hand :

Bread of heaven,
Feed me till I want no more.

2 Open Thou the living fountain,

Whence the healing waters flow
;

Let the fiery, cloudy pillar

Leao\me all my journey through
;

Strong Deliverer,

Be Thou still my strength and shie

3 When I trcad the verge of Jordan,
Bid my anxious fears subside;

Bear me through the swelling torrenr,

Land me safe on Canaan's side :

Songs of praises,

I will ever give to Thec. Amen.

564 " Here we have no continuing c:(y, but wé
seek oìic to come."

7. 6. (Heidelburgh.)

I For thee, O dear, dear Country,
Mine eyes their vigils keep ;

For very love, beholding
Thy happy name, they wecp : '



The mention of thy glory

Is unction to the breast,

And medicine in sickness,

And love, and life, and rest

2 O one, O only Mansion !

O Paradise of Joy

!

Where tears are ever banislrd,

And smiles have no alloy
;

The Lamb is all thy splendour
;

The Crucifìed thy praise
;

His laud and benediction
Thy ransom'd people raise.

3 With jasper glow thy bulwarlcs,

Thy streets with emerald blaze ;

The sardius and the topaz

Unite in thee their rays
;

Thine ageless walls are bonded
With amethyst unpriced

;

The saints build up its fabric,

And the corner-stone is Christ

4 Thou hast no shore, fair Ocean !

Thou hast no time, bright day !

Dear fountain of refreshment
To pilgrims far away !

Upon the Rock of Ages
They raise thy holy tower

;

Thine is the victor's laurel,

And thine the golden dower. Amen.

565 PART II. (Ewing)

í Jerusalem the golden !

With milk and honey blest

;

Beneath thy contemplation
Sink heart and voice opprest.

I know not, oh ! I know not,

What joys await us there ;

What radiancy of glory,

What bliss beyond compare !



2 They stand, those halls of Zion,

All jubilant with song,

And bright with many an angel,

And all the martyr throng :

The Prince is ever in them,
The daylight is serene,

The pastures of the blessed

Are deck'd in glorious sheen.

3 There is the throne of David

;

And there, from care released,

The shout of them that triumph,
The song of them that feast

;

And they who, with their Leader,
Have conquerd in the fight,

For ever and for ever,

Are clad in robes of white.

4 O sweet and blessed country,

The Home of God's Elect

!

O sweet and blessed country,

That eager hearts expect

!

Jesus, in mercy bring us
To that dear land of rest

;

Who art, with God the Father,

And Spirit, ever blest. Amen.

566 " By Üie rers ofBabylon, therc we sat

down."

8. 7. {Eifionydd)

I Babel's waters are so bitter,

There is nought but weeping still

:

Zion's harps so sweet and tuneful

Do my heart with rapture fill

;

Bring thou us a joyful gathering,
From the dread captivity,

And until on Zion's mountain
Let there be no rest for mc.



In trrîs land I am a stranger,

Yonder is my native home,
Far beyond the stormy billows,

Where sweet Canaan's motmtains loom ;

Tempests wild from sore temptations
Did my vessel long detain :

Speed, O gentle southern breezes,

Aid me soon to cross the main. Amen.

56T " The tabernacle of God is with men
%

and He will dwell with them"

8. 7. (Edinburgh.)

Fix, O Lord, a tent in Goshen,
Thither come, and there abide :

Bow Thyself from light celestial,

And with sinful man reside :

Dwell in Zion, there continue,

Where the holy tribes ascend
;

Do not e'er desert Thy people,

Till the world in flames shall end. Amen.

563 " Abide with us' ; for it is toward cvcìiìu&
and the day isfar sent"

10. 10. 10. 10. (Eventide.)

1 Abide with me ; fast falls the even-tide

;

The darlaiess deepens ; Lord, with me abide ;

When other helpers fail, and comforts flec,

Help of the helpless, oh, abide with me.

2 Swift to its close ebbs out life's little day ;

Earth's joys grow dim, its glories pass away ;

Change and decay in all around I see

;

O Thou, who changest not, abide with me.



3 I need Thy presence every passîng hour

;

What but Thy grace can foil the tempter's
power ?

Who but Thyself my guide and stay can be ?

Through cloud and sunshine, Lord, abide with
me.

4 I fear no foe with Thee at hand to bless ;

Ills have no weight, and tears no bitterness
;

Where is death's sting, where, grave, thy
victory ?

I triumph still, if Thou abide with me,

5 Hold Thou Thy cross before my closing eyes ;

Shine through the gloom, and point me to the
skies ;

Heaven's morning breaks, and earth's vaiii

shadows flee ;

In life, in death, O Lord, abide with me. Amen.

569 *' Come unto me"

8. 8. 8. 6. {Leeds)

1 Just as I am—without one plea,

But that Thy blood was shed for me,
And that Thou bidst me come to Thee,
O Lamb of God, I corae.

2 Just as I am—and waiting not,

To rid my soul of one dark blot

;

To Thee, whose blood can cleanse each spot,

O Lamb of God, I come.

3 Just as I am—though toss'd about
With many a conflict, many a doubt,
Fightings within, and fears without,

O Lamb of God, I come.

4 Just as I am—poor, wretched, blind ;

Sight, riches, healing of the mind,
- Yca, all I need in Thee to find,

O Lamb of God, I come.



5 Just as I am—Thou wilt receive,

Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve

;

Because Thy promise I believe,

Lamb of God, I come.

6 Just as I am, Thy love unknown
Has broken every barrier down,
Now to be Thine, yea, Thine alone,

Lamb of God, I come. Amen.

5T0 " Let the chiláren of Israel bejoyful in

their King"

7's. (Innocents.)

I Children of the heavenly King,

As ye journey sweetly sing
;

Sing your Saviour's worthy praise,

Glorious in His works and ways

!

2 We are travelling home to God,
In the way our fathers trod ;

They are happy now, and we
Soon their happiness shall see.

3 Foes are round us, but we stand
On the borders of our land

;

Jesus, God's exalted Son,
Bids us undismay'd go on.

4 Onward then, we gladly press
Through this earthly wilderness,

Only, Lord, our leader be,

And we still will follow Thee. Amen.

5T I
" Have mercy upon us"

7's. [Lichfield)

i Saviour, when, in dust, to Thee
Low we bend th' adoring knee ;



When, repentant, to the skies

Scarce we lift our weeping eyes,

Oh, by all Thy pains and woe
SufTer'd once for man below,
Bending from Thy throne on high,

Hear our solemn litany.

By Thy birth and early years ;

By Thy life of want and tears ;

By Thy fasting and distress,

In the lonely wilderness
;

By the dread mysterious hour
Of the subtle tempter's power

;

Jesus, look with pitying eye ;

Hear our solemn litany.

By Thy deep expiring groan

;

By the seal'd sepulchral stone

;

By Thy triumph o'er the grave ;

By Thy power from death to save

;

Mighty God, ascended Lord,
To Thy throne in heaven restored,

Prince and Saviour
;
hear our cry

;

Hear our solemn litany. Amen.

572 u Gîory to God i?i the highest, and on earth
pcace, good luill toward tnen?

7's. (Mcndelssohn.)

Hark ! the herald angels sing,
u Glory to the new-born King,
Peace on earth, and mercy mild,

God and sinners reconciled !"

Joyful all ye nations rise,

Join the triumph of the skies,



With th' angelic host proclaim,
u Christ is born in Bethlehem."
Hark ! the herald angels sing,
" Glory to the new-born King î

n

Christ, by highest heaven adored,
Christ, the everlasting Lord,
Late in time behold Him come,
Offspring of a virgin's womb :

Veil'd in flesh the Godhead see,

Hail th' incarnate Deity :

Pleased as man with men to dwelî,

Tesus, our Immanuel.
Hark ! the herald, &c.

Hail the heav'n-born Prince of peace

!

Hail the Sun of righteousness !

Light and life to all He brings,

Ris'n with healing in His wings
;

Mild He lays His glory by,

Born that man no more may die :

Born to raise the sons of earth,

Born to give them second birth.

Hark ! the herald, &c. Amen.

573 " A man shall be as an hiding-lace from
the wind, and a covert from the

temýest."

7's. {Lichfield.)

Jesus, Lover of my soul,

Let me to Thy bosom fly,

While the gathering waters roll,

And the tempest still is high .

Hide me, O my Saviour, hide,

Till the storm of life is past

;

Safe into the haven guide,

Oh receive my soul at last.



2 Other refuge have I none
;

Hangs my helpless soul on Thee

:

Leave, oh ! leave me not alone,

Stilí support and comfort me.
All my trust on Thee is stay'd,

All my help from Thee I bring;

Cover my defenceless head
With the shadow of Thy wing.

3 Plenteous grace with Thee is found,

Grace to cleanse from every sin

;

Let the healing streams abound,
Make and keep me pure within:

Thou of Life the Fountain art,

Freely let me take of Thee
;

Spring Thou up within my heart,

Rise to all eternity. Amen.

574 " Holy, hofy, hofy ! Lord God
Almightyy

ii, 12, 12, ii. (Nicea.)

1 Hc&y, holy, holy !

ç Lord God Almighty !

Early in the morning
Our song shall rise to Thee

:

*A Holy, holy, holy,
(

Merciful and mighty

;

God in Three Persons,
Blessed Trinity !

2 Holy, holy, holy !

All the saints adore Thee,
Casting down their golden crowns
Around the glassy sea

;

Cherubim and Seraphim
Falling down before Thee,

Which wert, and art,

And evermore shalt be.



Holy, holy, holy !

Though the darkness hide Th:e,
Though the eye of sinful man
Thy glory may not see,

Only Thou art holy :

There is none beside Thee
Perfect in power,

In love, and puriíy.

Holy, holy, holy î

Lord God Almighty !

All Thy works shall praise Thy name,
In earth, and sky, and sea :

Holy, holy, holy !

Merciful and mighty

;

God in Three Persons,
Blessed Trinity ! Amen.

1

1

\

\VREXHAM :

Aî?GRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN R. HUGHES A'l FAB.



J



buL^-






